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كتاب البيع
مقدمة :
 البيع : تعريف

لغة :  أخذ شيء وإعطاء شيء ، وسي بيعا� من الباع ، لن كل� من الخذ والعطي يد يده .
 �: هو مبادلة مال بال على التأبيـد غي ربا وقرض .واصطلحا

 ) احتازا� من الجارة، فالجارة مبادلة مال بال ولكن ليس على سبيل التأبيد.على التأبيدقولنا ( 
مثال : كأن أشتي منك هذا البيت لدة سنة ، هذا ليس بيعا� لكن إجارة .

 )  فإنه ليس من البيع لقوله تعال ( وحرم الربـا ) ، مع أنه مبادلة .غير رباقولنا ( 
مثال : كأن أعطيكـ ر برياليـن .

أن التفريق بينهما ف الكم دليل على التفريق بينهما ف القيقة ، فإن حقيقة البيع غي حقيقة الربا لن ال فرق
بينهما .
 ) فالقرض ل يسمى بيعا� ، وإن كان فيه مبادلة ، لن القصد من القرض الرفاق والحسان،وقرضقولنا ( 

والبيع القصد منه العاوضة .
الال يطلق على كل شيء له قيمة سواء كان نقدا� { كالذهب والفضة } أو كان منقول� { كالكتب والقلم

 : ما من صاحب مال ل يؤدي زكاتا .. ث ذكروالثياب .. } وهكذا الدواب والبهائم ، ولذلك قال 
الذهب والفضة والبل والبقر والغنم ، فاعتب البل والبقر والغنم مال� ، وف حديث العمى { أمسكـ

.عليك مالك } وقد كان له واد من الغنم ) 
.قال العلماء : سي الال مال� لن النفس تيـل إليـه 

والقياس :والبيع جائز بالكتاب والسنة والجماع 
قال تعال ( وأحل ال البيـع ) .

فهذا دليل على مشروعيته ، لن ال سبحانه وتعال ل يأمر بالشهاد إلوقال تعال ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) 
على أمر مباح .

يـsرrوقال تعال ( tخ sمuكvلtذ tعsيtبـsوا الuرtذtو vهwالل vر sكvذ tلvا إsوtعtاسtف vةtعuمusال vمsوtيـ sنvم vلةwلصvل tيvودuا نtذvوا إuنtآم tينvذwا الtهzيـtا أtي
tونuمtلsعtتـ sمuتsنuك sنvإ sمuكtل  .sمuكwلtعtل �tرsضv وtابـsتـtغuوا مvنs فtضsلv اللwهv وtاذsكuرuوا اللwهt كtثvيا sال vوا فuر vشtتsانـtف uلةwالص vتtي vضuا قtذvإtف

tونuحvل sفuفيه بعد الصلة ،تـ tنvفمنع سبحانه من البيع قبل الصلة بعد الذان للجمعةـ وف أثنائهـا ، ث أذ ( 
والمر إذا جاء بعد ني فهو إباحة .

.متفق عليه  ( البيعان باليـار ) وقال 
رواه البخاري . ( رحم ال رجل� سحا� إذا باع ، وإذا اشتى ، وإذا اقتضى ) وقال 

 .رواه البزار سئل أي الكسب أطيب ؟ قال ( عمل الرجل بيده وكل بيع مبور ) أن النب ( عن رفاعة . 
: إنه يأتين الرجل يريد البيع ليس عندي فأذهب إل السوق فأشتيه،وعن حكيم بن حزام ( أنه قال للنب 

 : ( ل تبع ما ليس عندك ) رواه التمذي ، فدل بفهومه على جواز بيع ما عنده .فقال له النب 
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. وأجع السلمون على جواز البيع ف الملة قال ابن قدامة :وأجع السلمون على جوازه ، 
والكمة تقتضيه : وذلك لن مصال الناس تتاج إل البيع ، فقد يكون عند رجل دراهم وليس عنده لباس أو
طعام ، أو صاحب طعام ونوه ف حاجة إل دراهم ، فيتوصل كل منهم إل مقصوده بواسطة البيع ، وهذا من

رحة ال بعباده .
البيع له صيغتان :

صيغة قولية _ وصيغة فعلية
الصيغة القولية ( وهي اليجاب والقبول ) .

 : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل .اليجاب
 : اللفظ الصادر من الشتـري .والقبول

مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة { هـذا إياب } ، فيقول الشتي قبلت { هذا قبول } .
الصيغة الفعلية ( وتسمى المعاطاة ) .

وهي أن يدفع الشتي الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما .
( كما يصل ف السواق الديثـة حيث تأت وتأخذ السلعـةـ وتعطيه الثمـن ) .

وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغـة :
والراجـح أنه يصح البيـع بذه الصيغـة ( وهذا مذهب الالكية والنابلة واختاره النووي ) .

.لن ال قال ( وأحل ال البيـع ) فأطلق ال ، ول يقل أحل البيع بصورة كذا ، أو بصورة كذا 
: يصــح فوقيـليصــح الــبيع بـــذه الصــيغة وهــذا مــذهب الشــافعي،  : لقيـل ( هنــاك أقــوال أخــرى ف الســألة : 

الشياء اليسية دون الشياء النفيسـة ) .
المعاطاة لها صـور :

 } كأن يكون السعر مكتوب على السلعةـ ، فيأخذ الشتي السلعةـ ويعطي البائع القيمـة .من الطرفين{ 
 } أن يقـول البــائع للمشــتي خـذ هـذه بعشــرة ( إيــاب ) فـأخرج الشـتي العشــرة وأعطـاه إياهـامن المشتري{ 

ول يقل قبلت . 
 } أن يقول الشتي أعطن هذه بعشرة ، فأخذها صاحب الل وأعطاه إياها ول يقل بعت .من البائع{ 

) .أyحyلz اللzه} الNبـyيNعy وyحyرzمy الرxبا م / الصل فيه الحل ، قال تعالى ( و
-----------------------

،فكل صورة من صور البيع  يدعى أنا حرام فعلى الدعي البينة أي الدليل أي : أن الصل ف البيع الل ، 
فإذا شككنا ف بيع هل هو حلل أو حرام ، فالصل أنه حلل . ( وهذا ضابط مهم ) .

أي جعله حراما� منوعا� )وtحtرwمt الر�با ) أي جعله حلل� مأذونا� فيه ( أtحtلw اللwهu الsبـtيsعt ( وواستدل الشيخ لذا بالية 
.

فجميع العيان� من عقار� وحيوان وأثاث وغيرها .م / 
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-----------------------
 كالراضي والدور والدكاكي . [ ضابط العقار : ما ل يuنقل ] .فجمع العيان من عقار :

 الراد به اليوان الذي يباح النتفاع به ، ويرج بذلك الكلب لنه ل يوز بيعه . وحيوان :
مثل الوان والفرش وغي ذلك كالسيارات والواد الغذائية والدوات الدرسية وغيها .وأثاث : 

م /  يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع .
-----------------------

أي : يوز بيعها إذا تت شروط البيع .
العقد معناه : اللتزام بي طرفي بنوع من التصرف .

 ) وهي سبعة عرفت بالتتبع والستقراء لنصوص الشريعة ، والقصود من هذهإذا تمت شروط البيعقوله ( 
 ] وهذه الشروط بعضها ف البائع والشتيالظلم ، والغyرر ، والرباالشروط تصي البيع من أمور ثلثة : [ 

، وبعضها ف العقود عليه ، وبعضها ف الثمن .
الشرط الول : الرضا .

نyك}مN ب�الNبyاط�ل� إ�لzم / فمن أعظم الشروط الرضا : لقوله تعالى ( ي Nيـyبـ Nك}مyالyوNمyك}ل}وا أNأyن}وا ل تyآم yذ�ينzا الyيـ�هyا أ
 Nك}مNاض� م�نyرyتـ Nنyع iةyارyت�ج yك}ونyت Nنyأ. (

-----------------------
 : وهو الرضا ، وهو أن يتاضيا البائع والشتي ، والعن : أن يأتيا بالبيعهذا الشرط الول من شروط البيع

. �اختيارا
نyك}مN( ي – رحه ال –دليل هذا الشرط : الية الت ذكر الصنف  Nيـyبـ Nك}مyالyوNمyك}ل}وا أNأyن}وا ل تyآم yذ�ينzا الyيـ�هyا أ

ارyةi  ( هذه الموالـ) إ�لz أyنN تyك}ونy  ( بأي طريق باطل من كذب وغش وخداع) ب�الNبyاط�ل�  yأي معاوضة) ت�ج
) أي : صادرة عن تراض منكم .عyنN تـyرyاض� م�نNك}مN  ( بالبيع والشراء فهذه حلل لكم

 ( إنا البيع عن تراض ) رواه ابن حبان .وعن أب سعيد . قال : قال رسول ال 
 ( ل يل مال امرىء مسلم±ـ إل عن طيبv نفس± منه ) ومن العلومـ أنه إذا ل يصل رضا ل يصل طيبوقال 

نفس .
ومن النظر : لنه لو قلنا ل يشتط الرضا لدى ذلك إل العدوان والفوضى ، فكل من أراد مال غيه يأخذه

قهرا� ويعطيه ثنه ، وهذا فتح لباب الفوضى والعدوان .
 ، لعموم الدلة الدالة على أن الكره ل يؤاخذ ول يتتبفإن أكره البائع أو الشتي على البيع ل يصح

يtانv على عقوده شيء كما قال تعال (  vsالv́ن بvئ tمsطuم uهuبsلtقـtو tهvر sكuأ sنtم wلvإ vهvانtيvإ vدsعtبـ sنvم vهwاللvب tرtفtك sنtم. (
 لو أن سلطانا� أرغم شخصا� على أن يبيع هذه السلعة لفلن فباعها فإن البيع ل يصح لنا صدرت عنمثال :
ض .غي ترا

 ، وطــالبه الغرمــاء بالســـداد وعنــده ســلع ، فيجــبهمثــال :  لــو كــان الكـــراه بــق فــإنه يــوز �كمـــن كــان مــدينا
القاضي على البيع لسداد ديونه ، فإن أب أن يبيع باع الاكم أمواله وسدد .
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مثال آخر : أن يضطر رجل إل طعام وهو عند هذا الشخص ول يريد بيعه فإنه يب على أن يبيعـه .
الشرط الثاني : أن يكون مقدوراi على تسليم المبيع .

 نهى عن بيع الغرر . رواه مسلم .م / وأن ل يكون فيها غرر� وجهالة ، لن النبي 
-----------------------

 : أل يكون فيها [ أي البيوع ] غرر وجهالة ، وهي ما يعب به فهذا هو الشرط الثاني من شروط البيع
بعض كتب الفقه الخرى : أن يكون مقدورا� على تسليمه .

 لنــه ل يـدرى هــل نى عن بيع الغرر ، وغي القدور على تسليمه فيه غرر [ فهو شـبيه بالعــدوم ] .لن النب 
. أم ل إمساكه يتمكن من

لن قبض البيع واستيلء العاقــد عليـه هـو القصــود مــن الـبيع، وعلــى هــذا ل يـوز بيـع غي القـدور علــى تسـليمهو
لفوات الغرض القصود ، ولنه غرر .

بي أن يسلم �الغرر : قال ابن تيمية : هو ما تردد بي السلمة والعطب ، ومعن هذا : ما كان متددا
للمشتي فيحصل القصود بالعقد ، وبي أن يعطب فل يصل القصود بالعقد ، وقال ابن القيم : الغرر ما

تردد بي الصول والفوات .( الذي ل يدري حصوله ، هل يصل ام ل ) كبيع جل شارد .
الهالة : هو ما علم حصوله وجهلت صفته . مثال : قال الشتي : أشتي منك هذا الكتاب بالال الذي

.هذا يسمى جهالة لننا علمنا حصوله لكننا ل ندري مقدار الدراهم ) ف جيب ( 
والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم ف باب البيع يدخل تته مسائل كثية ، قال النووي : النهي عن بيع الغرر

أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، ويدخل فيه مسائل كثية غي منحصرة كبيع البق والعدوم والهول
وما ل يقدر على تسليمه .

 كل معاملة مرمة إنا ترم لواحد من أمور أربعة : إما لوجود الربا فيها ، وإما لا فيها من اليسرقاعدة مهمة :
[ إما غانا� أو غارما� ] ، وإما لا فيها من الظلم والتغرير والداع ، وإما هذا العقد يتضمن ترك واجب أو فعل

].مثل البيع بعد نداء المعةـ الثان ، أو باع سلحا� ف فتنة ، أو باع عنبا� لن يتخذه خرا� مرم [ 
 أمثلة لبيع الغرر فقال :– رحه ال –ث ذكر الصنف 

م / فيدخل} فيه بيع} البق والشارد .
-----------------------

 بذكر أمثله على هذا الشرط ، فمن ذلك : – رحه ال –بدأ الصنف 
إمساكه أم لنه ل يدرى هل يتمكن من : أي العبد الارب من سيده ، فل يوز بيعه ، لنه غرر ، بيع} البق

 .ل
 وأيضا� هو داخل ف اليسر أيضا� [ لنه دائر بي الغنم والغرم ] ، لن البائع لن يبيعه بسعر مثله ، لنه آبق ،
ومن العلوم أنه ل يكن أن يباع البق بثل سعر غي البق، وكذلك الشتي إذا حصل على العبد فهو غان،

وان ل يصل فهو غارم ، وهذا هو اليسر .
 أي البعي الشارد ، فل يوز بيع المل الشارد لنه غرر .والشارد :
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وكذلك طي حام ف الواء ل يوز بيعه ، لنه غي مقدور على تسليمه ، لكن إذا كان يألف الكان
والرجوع إليه فهل يوز بيعه ؟ قولن :

 : النع مطلقا� ، وهذا الذهب .القول الول
 : الواز ، واختاره ابن عقيل ، وهو الظهر ، فإن رجع إل مكانه فذاك ، وإل فللمشتي الفسخوالقول الثاني

 .
دى السلعتين . Nإح yب�عت}ك yم / وأن يقول

-----------------------
أي : ل يوز أن يقول البائع للمشتي بعتك إحدى السلعتي ، مثال : عنده كيس قهوة ، وكيس أرز ، فقال :

 ر ، هذا ل يوز ، لن هذا جهالة ،  لنما متلفان ، قيمة القهوة غي300بعتك إحدى الكيسي ب 
قيمة الرز .

مثال آخر : إذا قال : بعتك إحدى السيارتي ، فهذا ل يوز ، لن هذا فيه جهالة وغرر .
 ينبغي أن يقيد ما قاله بالسلعتي ( الختلفتي ) ، أما إذا كانت السلعتان متفقتي– رحه ال –والصنف 

 عشر أكياس قهوة من نوع واحد ، وقال بعت  عليك واحد منها– مثل� –فهذا ل يؤثر ، فلو كان عنده 
 ر صح البيع ، لن الكياس ليست متلفة ول متفاوتة .300ب 

مثال آخر : إنسان عنده سيارتان من نوع واحد وبصفة واحدة فقال بعتك إحدى السيارتي ، فإن هذا يوز ،
لن البام ل يؤثر .

م / أو بمقدار� ما تبلغ} الحصاة} من الرض� ونحوه� .
-----------------------

أي ل يوز بيع تستعمل فيه الصاة ، وهذا من إضافة الصدر إل نوعـه ، هذا يسمى بيع الصاة ، وهو
حرام .

 عن بيع الصاة ) رواه مسلمـ .لديث أب هريرة . قال ( نى رسول ال 
أمثلة :

كأن يقول : أي ثوب وقعــت عليـه هـذه الصــاة فهــو لــك بكـــذا ، فهــذا منـوع لنـه بيـع مهــول ، فقــد يقـع علــى
نفيس فيتضرر البائع أو رخيص فيتضرر الشتي .

أو يقول البائع : خذ هذه الصاة وارم با فإل أي مدى وصلت من الرض فهي عليكـ بمسي .
. �فهذا ل يوز لنه غرر، فقد تقع الصاة قريبا� فيتضرر الشتي أو بعيدا� فيتضرر البائع وفيها جهالة أيضا

. السلم حرم بيع الغرر والهالة لنه يورث الصومة والنزاع
الشرط الثالث : العلم بالمبيع برؤية أو صفة .

م / أو ما تحمل} به� أمتyه أو شجرتyه .
-----------------------
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 وهو العلمـ بالبيع برؤية أو صفة ، فالرؤية فيما يعلم بالرؤية ، والصفة فيما يعلمهذا هو الشرط الثالث :
بالصفة ، والشم فيما يعلم بالشم .

 نى عن الغرر .لن جهالة البيع غرر ، والنب 
يعن أن يصف له السلعةـ وإن ل يضرها ، ويشتط لذلك شرطان : أن يكون البيع ما : العلم بالصفة

يكن ضبطه وتديده بالصفة ، الشرط الثان : أن يذكر ما يتلف به الثمن غالبا� ؟
 أمثلة يرم فيها البيع لهالة البيع .– رحه ال –ذكر الصنف 

. أو ما تحمل} به� أمت}ه
مثال : عنده أtمtة يطأها فقال بعتك حل هذه الtمtة ، هذا ل يوز لنه بيع معدوم ، لو قدرنا أنه

سيوجد فهو مهول العاقبة : ل ندري هل هو متعدد أول ، وهل هو ذكر أم أنثى .
أو شجرته .

مثال : عنده نلة : فقال بعتك ثرة نلت ، والنخلة حت الن ل تثمر نقول هذا ل يوز .
لنه بيع معدوم فيدخل ف حديث ( ل تبع ما ليس عندك ) .

وفيه غرر : لن الشجرة قد ل تuطsلvع .
�وفيه جهالة : لن حsل الشجرة قد يكون كثيا� وقد يكون قليل� ، وقد يكون جيدا� وقد يكون رديئا

( وهذا جهالة ) 
م / أو ما في بطن� الحامل .

-----------------------
أو ما ف بطن حل الدابة .

 عن بيع الغرر ، فإنه ل يدرىمثال : قال بعتك ما ف بطن هذه الشاة ، ل يوز  لنه غرر ، وقد نى النب 
هل هو ذكر أو أنثى ، وهل هو حي أو ميت ، وقد يكون واحدا� أو أكثر .

. وكذلك ل يوز بيع لب ف ضرع
،منهم بائة �وكذلك ل يوز بيع عبد من عبيده، مثال : عندي عشرة عبيد ، فقلت : بعت عليك واحدا

فل يصح ، لن فيه غرر ، لن العبيد يتلفون ، ومثل ذلك الغنم .
: كل بيع يتضمن الغرر أو الهالة فهو حرام لمرين

 إبعاد الناس عن الشقاق والنزاع .والثاني : إبعاد الناس عن أكل الموال بالباطل ، المر الول :
ما ل �يستثن من ذلك : بيع حل الشاة وهي حامل ، فإن هذا يوز ، لن المل ثبت تبعا� ( ويثبت تبعا

. ( �يثبت اسستقلل

الشرط الرابع : أن يكون الثمن معلوماi قدره .
م / وسواء� كان الغرر} في الثمن أو المثمن .

-----------------------
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 .أن يكون الثمن معلوما� قدره   :هذا الشرط الرابع
[ الثمن ] تقدم أنه ل بد أن يكون معلوما� فل يصـح بيع آبق [ الثمن ] أي لبد أن يكون معلوما� وهو الال .

 ، قدره � نى عن بيعوهل هو حـال أو مؤجل ، لن الرسول يشتط أن يكون الثمن ( وهو الال ) معلوما
اع ، والثمن أحد العوضي ، فالهل به غرر كالهل بالبيعالغرر ، وإذا كان الثمن مهول� حصل الغرر والد

.
مثال : لو قال اشتيت منك هذه السلعة با ف جيب من الدراهم ، فهذا ل يوز .

فل يوز البيع با ينقطع به السعر ، وهو ما تقف عليه الساومة ، لنه مهول ، فقد يقف السعر على ثن
كثي أو قليل فيحصل الغرر .

 : أنه يصح البيع با ينقطع به السعرـ ، واختاره شيخ السلم ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ،والقول الثاني
لن النسان يطمئن ويقول : ل أسوة بالناس آخذه با يأخذ به غيي .

الشرط الخامس : أن يكون العاقد مالكاi للشيء أو مأذوناi فيه .
م / وأن يكونy العاقد} مالكاi للشيء� أو مأذوناi له فيه .

-----------------------
 : وأن يكون العاقد [ البائع والشتي ] مالكا� للشيء أو مأذونا� فيه .هذا الشرط الخامس

فل يوز للنسان أن يبيع ملكـ غيه ، فلو باع إنسان سيارة غيه ، فإن البيع ل يصح .
 يسأله فقال : إنه يأتين الرجل يسألن البيع ليس عندي فأبيعـهحكيم بن حزام . ( أنه جاء إل النب لديث 

، أي ل تبع ما ليس ف ملكك أو تت رواه أحدمنه ث أبتاعـه من السوق . فقال : ل تبع ما ليس عندك ) 
تصرفك . 

ولن بيع ما ل يلكـ تصرف ف مال الغي ، والتصرف ف مال الغي حرام وظلم ومن أكل الال بالباطل وقد
 مسلمـ إل بطيب نفس منـه ) .امرئ ( ل يل مال قال 

 غيه أدى ذلك إل أن يستحل الال فيأكل الال الدفوع ف مقابلكvقلنا بواز بيع النسان للكvولننا إذا 
ذلك الملوك بدون وجـه حق.

إذا كان البيع ليس عنده وقت العقد فإن البيع ل يصح ( كما يفعله بعض التجار يبيع السلعة قبل أن
) . ، وكذلك يفعله كثي من البنوك يلكها ، فهذا ل يوز

 ) له فيهقوله iوالوصي والول والناظر ، لن هؤلء الربعة هم الذين يقومون مقامكالوكيل  ) أو مأذونا
الالك .

( كأن يقول له : وكلتك تبيع سيارت ، يصح ) .وهو من أذن له بالتصرف ف حال الياة  الوكيل :
: هو الذي يتصرف عن النسان بعد موته .الوصي 
: هو الذي يتول مال اليتيم .الولي 
 : هو السؤول عن الوقف .الناظر

مسألة : بيـع الفضولي :
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هو الذي يبيـع ملك غيه بغي إذنـه أو يشتي له بغي إذنـه .
وهذا مذهب الشافعي لديث حكيم بن حزام السابق ، ولنه قد باع ما، : ل يصح تصرف الفضول فقيل

: يصح إذا أجازه صاحبوقيلليس عنده ، وباع ملك غيه وليس مالكا� للمعقود عليه ول مأذونا� له فيه ، 
 أعطاه دينارا� يشتي له به شاة فاشتى له بهأن النب (  وهذا مذهبـ الالكية _ لديث عروة . ،الق 

وجه الدللة : أنه لارواه البخاري  شاتي فباع إحداها بدينار فجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبكة ف بيعه ) 
 ، فجاء وتصرف فيها وباع ، فلما باعها أصبح ف هذه الالة تصرفهاشتى الشاة ثبتت ملكية الشاة للنب 

. (  �تصرفا� فضوليا
الشرط السادس : أن يكون العاقد جائز التصرف .

م / وهو بالغ رشيد .
-----------------------

( وهو : الر ، البالغ ، العاقل ، الرشيد ) ..أن يكون العاقد جائز التصرف  هذا الشرط السادس :
 فالملوك ل يوز بيعه ول شراؤه { أي أنه ل يبيع ول يشتي }  إل بإذن سيده ، لن العبد ل يلك: الحر  

، فما ف يد العبد ملكـ لسيده .
 فالصغي دون التمييز ل يصح بيعه بالجاع لنه ل يتأتى منه القصدـ .:البالغ  

وأما الميز دون البلوغ فمحل خلف بي العلماء على قولي :
: ل يصح ، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف ف الشياء اليسية ليتدرب وهذاوقيل  : يصح تصرفه ، قيل

.القول هو الصحيح 
 فالنون ل يصح بيعـه لعدم العقلـ الذي يصل به التاضي والقصد .: العاقل 
وهو الذي يسن التصرف ف ماله ، وضده السفيه فل يصح تصرفه .: لرشيد  ا

دا� فtادsفـtعuوا إvلtيsهvمsوالدليل على هذا الشرط قوله تعال ( و sشuر sمuهsنـ vم sمuت sسtآن sنvإtف tاحtوا الن�كuغtلtا بـtذvإ wتtى حtامtتtيsوا الuلtتـsابـ
sمutالtوsمtأ. ( 

تـyل}وا الNيyتyامyىو(  Nأي اختبوهم ، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه (  ابـ (yاحyكxغ}وا النyلyا بـyى إ�ذzتyهذاح ( 
ت}مN الشرط الول وهو البلوغ ( Nسyآن Nإ�نyعلمتم (ف (  iدا Nر}ش Nه}م Nنـ ) هذا الشرط الثان ، والرشد حسن التصرف  ( م�

Nه}مyالyوNمyأ Nه�مNيyع}وا إ�لyفـNادyوأما قبل البلوغ وقبل الرشد ل يدفع إليهم أموالم .ف ( 

باب الربا
م / ومن شروط البيع : أن ل يكون فيه ربا .

-----------------------
أي : ومن شروط البيع عدم الربا ، لن الربا حرام بالكتاب والسنة والجاع .

 ) .وأحل ال البيع وحرم الرباقال تعال ( 
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أي : يذهبه بالكلية مــن يــد صـاحبه أو يرمــه ) يمحق ال الربا ( سبحانهقال وصرح ال تعال بأنه يحق الربا ف
بركة ماله فل ينتفع به .

قــالوأخــب تعــال بــأن آكــل الربــا ل يقــوم مــن قــبه يــوم القيامــة إل كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه الشــيطان مــن الــس ف
ا يـyق}وم} الzذ�ي يـyتyخyبzط}ه} الشzيNطyان} م�نy الNمyسx ( سبحانه yمyك zإ�ل yق}وم}ونyبا ل يـxالر yك}ل}ونNأyي yذ�ينzال(  .

نy الرxبــا إ�نNوأخب تعال أن التعامل بالربا مارب ل فقال تعال  (يyا أyيـ�هyا الzذ�ينy آمyن}وا اتـzق}وا اللzهy وyذyر}وا مyــا بyق�ــيy م�ــ
yن�ين م� Nم}ؤ Nت}مNس}ول�ه� ) . ك}نyرyه� وzالل yب� م�نNرyن}وا ب�حyذNأyل}وا فyع Nفyتـ Nمyل Nإ�نyف.

متفق عليه . (اجتنبوا السبع الوبقات: .. وذكر منها .. أكل الربا) قال رسول ال  وعن أب هريرة قال:

 .رواه مسلم آكل الربا وموكvلtه وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء ) وعن جابر . قال ( لعن رسول ال 
.أجعت المة على أن الربا مرم :  قال ابن قدامه

 : ول يأت بعد الشرك وعيد كما جاء ف الربا .قال شيخ السلم ابن تيمية
: الحكمة من تحريم الربا

_ انتهاك حرمـة مال السلم بأخذ الزائد من غي عوض .1
2uالضرار بالفقي، لن الغالب غن القرض وفقر الستقرض فلو م _uمÔكÔن الغن مــن أخــذ أكــثر مــن الثــل أضــرك

بالفقي .
_ انقطاع العروف والحسان الذي ف القرض .3
. تعريف الربا

الربا : لغة الزيادة .
iمبادلة الربوي بنسه ، أو تأخي القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات .واصطلحا : 

: وهو ينقسم إلى قسمين
 وهو الزيادة ف مبادلة مال ربوي بال ربوي من جنسه .ربا الفضل :

كمبادلة صاع بر بصاعي من الب ، لوجود الزيادة ف أحد العوضي .
أو مبادلة مائة غرام من الذهب بائة وعشرة وإن اختلفا ف الودة .

 وهو تأخي القبض عند مبادلة الربوي بالربوي سواء كان من جنسه أو من غي جنسه إذا اتدا فربا النسيئة :
العلة .

مثال : كب بب أو بشعي بعد شهر ، أو ريالت بريالت بعد أسبوع .
وقد يتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة عند مبادلة الربوي بربوي من جنسه مع تأخي القبض .

 فهذا ربا110 بـ 100كمائة بائة وعشرة بعد شهر . [ فهنا النس واحد وهو الريالت وجد التفاضل 
الفضل ، ووجد التأخي إل شهر فهذا ربا النسيئة .

ربا القرض . ( سيذكره الصنف رحه ال فيما بعد ) .
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 ، والفضــة بالفضــة ، والـبرب� بالـذهب�ب} ( الـذهب}عـن عبـادة بـن الصــامت . قـال: قـال رســول ال م / 
 بـالتمر ، والملــح بالملـح ، مثلi بمثلi وسـواء بسـواء ، يـداi بيـد ، فـإذار} بالشعير ، والتمـر}ر}بالبر ، والشعير}

 .رواه مسلماختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداi بيد ) 
-----------------------

الموالـ الربوية ( أي الت يري فيها الربا ) .هذه هي 
أي ل يزيــد، ) أي ف الوزن ليــس ف الصــفة ثلi بمثل م�(  ) أي بيع الذهب بالذهب ، الذهب بالذهبقوله ( 

 ) الســواء :سواء سواء جــرام ذهــب ، ( 100 جــرام ذهــب بـ100، صــاع بــر بصـــاع بــر ، أحدها على الخر 
هو الثل والنظي ، أي مثل� بثل ، وجعt مع ما قبله للتوكيد والبالغة ف اليضاح ( يدا� بيــد ) أي : متقابضــي ف

أي من حيث الكميــة متســاويا� ) فإذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتممكان التبايع قبل أن يتفرقا ( 
 جــرام مــن20 جـرام مــن الفضــة ب 100ومتفاضل� ، ل مــن حيـث التقـابض [ كصــاع بـر بصـاعي شـعي  ، أو 

 . إذا كان يداi بيد ) (وهو قوله الذهب ] وهذا الطلق مقيد با بعده ،
. فهذه الصناف الستة أجع العلماء على جريـان الربا فيهـا

وهل يجري في غيرها ؟
أكثر العلماء على أن الربا يتجاوز هذه الصناف الستة إل غيها ما شاركها ف العلة .

قاعدة الربا من حديث عبادة السابق :
فل بد من شرطين : ذا بيع الربوي بجنسه مشاركاi له في العلة ) : إ1قاعدة ( 

الماثلة ( ف الوزن ) __ التقابض ف ملس العقد .
 ماثلة ] .–[ ل بد من شرطي : تقابض مثال : ذهب بذهب 

 ماثلة ] .–[ ل بد من شرطي : تقابض  فضة بفضة 
  ماثلة ] .–[ ل بد من شرطي : تقابض  بر بب 

 . القبضفيشترط شرط واحد وهو : بيع الربوي بغير جنسه لكنه مشارك له في العلةإذا   )2قاعدة ( 
[ لن الذهب غي جنس الفضة لكنه مشارك له ف العلة كما سيأت ] .. مثال : ذهب بفضة يشتط شرط واحد التقابض 

.[ لن التمر غي جنـس الشــعيشرط واحد وهو التقابض ب يوز  صاع من الشعي100 آصع من الب بـ 10باع مثال :
لكنه مشارك له ف العلة ] .

ومثـــل : بيـــع الريـــالت بالــدولرات ، فكلهـــا اتـــدا ف العلـــة ( وهـــي الثمنيــة ) لكـــن اختلفـــت ف النـــس ( هــذه
ريالت وهذه دولرات ) فإنه يوز بشرط التقابض .

 ( فإذا اختلفتـ هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا� بيد ) .لقوله 
فإنه ل يشترط شيء ، يجوز  إذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركاi له في العلة ) 3قاعدة ( 

التفاضل والتفرق .
، يوز مطلقا� من غي شروط .مثال : ذهب بشعي 

يوز مطلقا� من غي شروط . فضة بب مثال :
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،اتفق العلماء على أن هـذه الصـناف السـتة يــري فيهـا الربـا كمـا سـبق ، وهــل يـري ف غيهـا مـا هـو مثلهـا
اختلف العلماء :

 : أن الربا مقصور على الصناف الستة ل يتعداها إل غيها .القول الول
وهذا قول طاووس وقتادة والظاهرية واختاره الصنعان . ، وهذا القول ضعيف .

 : أنه يلحق با ما شاركها ف العلة ، وهذا مذهب جاهي العلماء .القول الثاني
 يقول ( الطعامـ بالطعام مثل� بثــل ... ) ولفــظ ( الطعــامواستدلوا بديث معمر بن عبد ال أنه سع رسول ال 

) أعم من الصناف الربعة الذكورة ف حديث عبادة .
واستدلوا أيضا� بالعن ، وذلك أن ما وافقها ف العلة يب أن يأخذ حكمها ، مراعــاة لقصــود الشــارع ف التحري
، فمــــا دام أن العلــــة واضــــحة وموجــــودة ف غي هــــذه الصــــناف فليحكــــم باللــــاق ، لن الشــــرع ل يفــــرق بي
متمـــاثلي ، كمـــا ل يمـــع بي متلفيـ ، قـــالوا : وقـــد اقتصـــر الـــديث علـــى الصـــناف الســـتة مـــن بـــاب الكتفـــاء

بالشياء الت ل يستغن عنها الناس عادة .
ثم اختلف هؤلء في علة التحريم على أقوال :

 أن العلة ف الذهب والفضة مطلقـ الثمنية ، أي أنما أثـان للشـياء ، وهــذا قـول الالكيـة واختـاره ابـنأرجحها :
تيمية وابن القيم .

وعلــى هــذا : فيجــري الربــا ف كــل مــا اتــذه النــاس عملــة وراج رواج النقــدين ، مثــل الوراق النقديــة الن ، وعلــى
 ) ريــال� ســعوديا� ورقــا� ، ويــوز بيــع بعضــها ببعــض مــن غي16 ) ريــال� ســعوديا� ورقــا� بـ( 15هــذا فل يــوز بيــع ( 

جنسها إذا كان يدا� بيد ، كما لو بـاع ورق نقـد سـعودي بلية سـورية أو لبنانيـة أو كويتيـة ، لن العملت الورقيـة
أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها

وأما علة التحريم في الصناف الربعة فقد اختلف العلماء على أقوال :
 : أن العلة هي الطعمـ مع الكيل . ( إذا� يلحق با كل مكيل ومطعوم ) .القول الول

ورجح هذا القول ابن قدامة واختاره شيخ السلم ابن تيمية .
وعلـــى هـــذا القـــول : الرز يـــري فيـــه الربـــا ، لنـــه مطعـــوم ومكيـــل ، وكـــذلك : الـــذرة والـــدهن والعـــدس واللحـــم
ونوهـا ، ول يـري ف مطعــوم ل يكــال كالرمـان والســفرجل والــبيض والتـرج والتفـاح ، والشـنان مكيـل لكنـه غي

مطعومـ فل يري فيه الربا .
واستدل هؤلء بأن الصناف الربعة الذكورة ف حديث عبادة مطعومةـ مكيلة ، فيلحقـ با كل ما كان كذلك .

 أن العلة هي القتيات والدخار .القول الثاني :
أي كون الطعام قوتا� يقتات به الناس غالبا� ، ويـدخره مـدة مــن الزمــن فل يفســد ، وعلــى هــذا القــول فيجــري الربـا

ف الرز والقمح والذرة ونوها .
وهذا مذهب مالك واختاره ابن القيم ، وهو الراجح وال أعلم .

ــــات ــــادة يمعهــــا وصــــف القتي ــــادة ، قــــالوا : إن الصــــناف الــــذكورة ف حــــديث عب واســــتدل هــــؤلء بــــديث عب
والدخار .    وال أعلم .
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أمثلة :
سيارة بسيارتي : ل ربا .

. �بيضة ببيضتي : ل ربا . لنا ليست قوتا� ول مدخرا
 التقابض ) .–، لن الرز ربوي فهـو قوت ويدخر ، فلبد فيه من شـرطي ( التماثل أرز بكيسي أرز : ربا 
ثوب بثوبي : ل ربا .

. �برتقالة ببتقالتي : ل ربا ، لنه ليس قوتا
جودة أحد الجنسين ل تبرر زيادة أحدهما على الخـر .مسألة مهمة : 

 اســتعمل رجل� علــى خيــب ، فجــاءه بتمــر جنيــب ، فقــالعــن أب ســعيد الــدري وأب هريــرة . ( أن رســول ال 
 : أكلÔ تر خيب هكذا ، فقال : ل يا رســول ال ، إنـا لنأخــذ الصـاع مــن هــذا بالصــاعي والثلثــة ،رسول ال 

ع بالدراهم ، ث ابتـع بالدراهـم جنيبا� ) فقال رسول ال  sمتفق عليه : ل تفعل ، بع الم. 
 .الرديء ) الجمNع ) التمر الطيب ، ( الجنيب(  

. النس بيده متفاضل� ، وهذا أمر ممع عليه رديءع ـ والديث يدل على أنه ل يوز بي: قال الشوكاني
 أرشــد النــبف هــذا الــديث إل الطريقــة الســليمة البعيــدة عــن الربــا ، الــت يســلكها مــن أراد أن يســتبدل  

ـــذهالرديء ، وذلـــك بـــأن يـــبيع التمـــر الرديءالتمـــر اليـــد بـــالتمر   بـــدراهم ويشـــتي بالـــدراهم تـــرا� جيـــدا� ، وهـ
الطريقـة تتبع ف كل ربـوي يـراد اسـتبداله بربــوي أحســن منـه ، لن الــودة ف أحـد النســي ل تـبر الزيــادة إذا

بيع أحدها بالخر ) .
 كيفية التوبة من الربا :مسألة :

التائب من الربا له حالن : 
 : أن يكــون الربــا ف ذمــم النــاس ول يقبضــه بعــد ، فهنــا يقتصــر علــى رأس مــاله ول يأخــذه لقــولهالحالــة الولــى

 ) .وtإvنs تـuبsتuمs فـtلtكuمs رuؤuوسu أtمsوtالvكuمs ل تtظsلvمuونt وtل تuظsلtمuونtتعال ( 
 أقسامـ :3 : أن يكون قد قبض الربا فهذا على الحالة الثانية
 : أن يقبضه معتقدا� حله لكونه ما اختلف فيه ، فهذا ل شيء فيه ، فيملكه ويدخل ف ملكه .القسم الول

أن يقبضه جاهل� فهنا حكمه حكم الول ، فل يلزمه إخراجه .القسم الثاني : 
أن يقبضه معتقدا�ـ تريه ، فهذا ل يدخل ف ملكه ويب عليه إخراجuه عن ملكه .القسم الثالث : 

لكن إن قلنا يرجه من ملكه ، فهل نقول يرده إل صاحبه الذي أخذه منه أو ل ؟ فيه تفصيل :
إن كــان قــد قبضــه مــن صــاحبه بغي اختيــار صــاحبه ول رضــا منــه فهنــا يــب رده إليــه ، وان كــان قــد قبضــه مــن

صاحبه برضا واختيار فل يرده عليه لئل يمع له بي العvوtض والعوwض ، وإنا يرجها صدقة تلصا� منها .
م / والجهل} بالتماثل� كالعلم� بالتفاضل .
-----------------------

الراد بالتماثل : التساوي فيما يشتط فيه التساوي .
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مت يشتط التساوي ؟ إذا بيع ربوي بنسه . ( كذهب بذهب ، أو بر بب) ، فإذا بعنا ربوي بربوي من جنسه
ونهل تاثلهما فهذا كعلمنا بتفاضلهما [ يعن أنه حرام ] . 

 ) كيلو من التمر .30مثال : إنسان عنده كومة تر فقال لشخص آخر ، أريد أن أبيع عليك هذه الكومة بـ( 
هذا ل يوز لن هذه الصبة قد جuهvل كيلها ، والقاعدة أن الهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .

 ) وقد تكون أقل ، وقد تكون أكثر .30لن الكومة قد تكون ( 
 عن بيع� المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل . متفق عليه .م / كما نهى النبي 

-----------------------
وهــو شــراء التمــر : بضــم اليــم ، وهــي مــأخوذة مــن الزبــن ، وهــو الــدفع الشــديد ، وعرفــه بقــوله : المزابنــة

 .بالتمر ف رؤوس النخل
الدليل على تري الزابنة :

 tالtرضي ال عنهما ق tرtمuع vنsب vهwالل vدsبtع sنtع ) vهwالل uولuسtى رtهtنـtانtك sإن , vهvطvائtح tرttث tيعvبtي sنtأ : vةtنtابـtزuمsال sنtع 
ر± كtيsل� . وtإvنs كtانt كtرsما� : أtنs يtبvيعtهu بvزtبvيب± كtيsل� , أtوs كtانt زtرsعا� : أtنs يtبvيعtهu بvكtيsل± sمtتvب : � طtعtام± . نـtهtى عtنsل±نstل

( vل�هuك tكvلtمتفق عليه .ذ 
الزابنة هي :  بيع التمر على النخل بتمر مذوذ ( بيع معلومـ بجهول من جنسه ) .

 : أن يبيع رطبا� على رؤوس النخل ( وهو ل يعلم كيله )  بتمر ف الزنبيل ، فهذا ل يوز .مثال
 : رجــل عنــده شــجر مــن العنــاب ، وآخــر عنــده أكيــاس مــن الزبيــب ، فقــال أحــدها للخــر : نتبــايعمثال آخر

هذه الشجار من العناب بذه الكياس من الزبيب ، فهذا ل يوز .
. الكمة من النهي : مظنة الربا لعدم التساوي

لن بيع تر بتمر يشتط فيه التساوي ، والتساوي هنا معدوم .-1
لنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومةـ القدار ، لكن أشجار العنب غي معلومة القدار .

ب - حصول الغرر به ، وكل ما حصل به غرر فهو غي صحيح .
ها ، فيمــا دون خمســة أوســق ، للمحتــاج إلــى الرطــب ، ول ثمــنy عنــدyه م / ورخــص فــي بيــع العرايــا بخرص�ــ

يشتري به بخرصها . رواه مسلم
-----------------------

يستثن من الزابنة بيع العرايا : وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل .
صـــورتا : أن يكـــون عنـــد شـــخص تـــر مـــن العـــام الاضـــي جـــاف ، وجـــاء التمـــر الديـــد ولكنـــه فقي ليـــس عنـــده

. �دراهم ، فأباحت الشريعة لذا الشخص أن يشتي بذا التمر الذي عنده رطبا
 ، ــالتمرمن العلوم أن بيع الرطب بالتمر ( وهو الزابنة ) ل يوز ، لن الرطب ينقص إذا جف وبيع التمر ب

 والتقابض ، والتساوي هنا معدوم . – : التساوي يشترط فيه شرطان
 :وصورتهالكن استثن من بيع الزابنة العرايا ، 
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، �أن يــرص الــارص نلت فيقــول : هــذا الرطــب الــذي عليهــا إذا يبــس ييء منــه ثلثــة أوســق مــن التمــر مثل
ويتقابضان ف اللس ، فيسلمـ الشتي التمر ، ويسلم بائع الرطب الرطب بالنخلة .

( الــرص : يــرص اذا كــان تــرا� ، فيجيء الــارص إل النخــل فيقــول : أتوقــع أن هــذه النخلــة إذا جفــت إن كــان
 يرص الرطب إذا كان ترا� ) .– صاع 290كيل يأت 

: والدليل على استثناء العرايا من الزابنة
لvم±  ( أtنw رtسuولt اللwه  vعtنs زtيsدv بsنv ثtابvت±  sسuمvلtا )وtه vصsرt vا بtهtيعvبtي sنtأ : vةwيvرtعsال vب vاحtصvل tصwخtر  

( �هtا تstرا� , يtأsكuلuونـtهtا رuطtبا vصsرt vب ). 
 .خstسtةv أtوsسuق± ) ق± أtوs دuونtـرtايtا فv خstسtةv أtوsسuـ  رtخwصt فv بـtيsعv الsعt ( أtنw رtسuولt  اللwه  vعtنs أtبv هuرtيـsرtةt و
 ل يوزوقالفأفادت هذه الحاديث جواز بيع العرايا ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، وخالف أبو حنيفة  : 

، لكن الصحيح مذهب المهور .
: �اشتط العلماء لل العرايا شروطا

 : أن تباع النخلة برصها ، ول بد أن يكون من عال به . الشرط الول
. �فل يوز أن يأت أي أحد من الناس ، ل بد أن يكون الارص خبيا

 : أن يكون فيما دون خسة أوسق ، وهذه لا أحوال :الشرط الثاني
iالزيادة على خسة أوسق ، ل يوز بل خلف .أول : 
iأقل من خسة أوسق ، يوز .ثانيا : 
iف خسة أوسق ، هذه فيها خلف :ثالثا : 
 : ل يوز .قيل

 : قالواوهذا مذهب النابلة ، والشافعية ، ورجحه ابن النذر . 
الصل أن بيع التمر  بالرطب حرام ، وتبقى المسة مشكوكا� فيها ، والصل النع .

 : يوز .وقيل
 صاعا� ] .300 صاعا� = 60عمل� برواية الشك ( خسة أوسق أو دون خسة أوسق ) . [ الوسق 

والراجح الول .
 أن يكون الشتي متاجا� إل الرطب ، فإن ل يكن متاجا� فإنا ل توز .الشرط الثالث :

لن بيع العرايا رخص فيه للحاجة ، فإذا ل يتج للرطب فل يوز البيع .
 أن ل يكون عنده دراهم .الشرط الرابع :

فإذا كان عنده دراهم فل توز له العرايا . لنه يستطيع أن يشتي من السوق .
 : التقابض بي الطرفي .الشرط الخامس

لن الصل ف بيع التمر بالتمر أنه ل بد من شرطي : التساوي والتقابض .
فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه ، ويبقى التقابض على الصل ل يرخص فيه .

بعض أنواع البيوع المحرمة .
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. iالعقد} على محرم� شرعا yم / ومن الشروط : أن ل يقع
-----------------------

أي : من شروط البيع أن ل يقع العقد على مرم شرعا� ، والرم شرعا� أنواع ، إما مرم لذاته ، أو مرم لغيه ،
.أن تكون العي مباحة النفع من غي حاجة وهذا الشرط يعب عنه الفقهاء بقولم : 

: الرم لعينه كما قال الصنف رحه ال 
 عن بيع الخمر والميتة والصنام . متفق عليه .م / كما نهى النبي 

-----------------------
فهذه ل يوز العقـدـ عليها ، لن من شروط العقد أن تكون العي مباحة وهذه العي ليست بباحـة ، فل يوز

بيع المر ول الصنام ول اليتة ، ويدخل ف ذلك كل مرم كبيع الكلب ، وآلت اللهو ل يوز بيعها ،
وآلت التصوير . 

 vهwالل tولuسtر tعvtس uهwنtرضي ال عنهما أ vهwالل vدsبtع vنsب vرvاب tج sنtعvر sمtsال  tعsيtبـ tمwرtح uهtولuسtرtو tهwالل wإن ) vحsتtفsال tامtع uولuقtيـ 
vامtن sصtالtو vيرvزsنvsالtو vةtتsي tمsالtمتفق عليه .و ( 

 : بفتح اليم ، وهــي مــا زالــت عنـه اليــاة بــدونالميتة : كل ما أسكر العقل ، وسيت خرا� لنا تمر العقل ، أي تغطيه .الخمر
 : جع صنم ، وهو ما كان منحوتا� على شكل صورة .الصنام : حيوان نس قبيح الشكل .الخنزيرذكاة شرعية . 

تري بيع المر ، وهذا بالجاع ، وكذلك شربا واقتنائهـا ، وقــد حكـى غي واحـد مــن العلمـاء الجـاع علــى
تري بيعها كابن النذر والنووي .
 ف المـــر عشـــرة : عاصـــرها ، ومعتصـــرها ، وشـــاربا ، وحاملهـــا ، والمولـــةعـــن أنـــس قـــال  ( لعـــن رســـول ال 

رواه أبو داود إليه ، وساقيها وبائعها ، وآكل ثنها ، والشتي لا ، والشتاة له ) . 

لا تسببه من العداوة والبغضاء ، ولنا مفسدة للعقل .الحكمة من تحريمها : 
�تري بيـــع اليتـــة بميـــع أجزائهـــا ، وهـــذا بالجـــاع كمـــا حكـــاه ابـــن النـــذر ، فاليتـــة يـــرم أكلهـــا ، ويـــرم أيضـــا

بيعها .
اليتة : كل ما مـات مــن غي ذكــاة شـرعية ، مثـل مـا مـات حتـف أنفـه كشـاة ســقطت مـن جبــل فمــاتت ، مــا

ذكـــي ذكـــاة شـــرعية ولكـــن كـــان الـــذكي غي أهـــل أو فقـــد شـــرط مـــن شـــروط الـــذكاة مثـــل : مـــن ذبـــح مـــن ل
يصلي ، فهذه ميتة ، لن الذكي ليس أهل للذكاة ، وكذا لو ذكى موسي ، أو فقد شـرط : مثل ذكى بغي

تسمية ، فإنا ل تل وتعتب ميتة .
 لا سئل عن البحر : ( هو الطـهور ماؤه الل ميتته ) . ميتة السمك ، والراد . فقد قال يستثنى من ذلك :

والراد لا ف الديث: ( أحلت لنا ميتتان : السمكـ والراد ) وهذا موقوف على ابن عمر ، وهو الصــح ، ولــه
حكم الرفع.

لنا طعام خبيث مضر بالبدن : والكمة من تريها. 
. ( وهو كل ما عبد من دون ال ) . تري بيع الصنام

 :  تري بيع الصنام أعظم تريا� وإثا� وأشد منافاة للسلم من بيع اليتة والنزير  .قال ابن القيم
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لنه ذريعة للشرك ومفسدةـ للديان . : الكمة من تريها
 ، أجع أهل العلم على أن بيع النزير وشراؤه مرم .قال ابن المنذر : تري بيع النزير

 : وأما تري بيع النزير ، فيتناول جلته ، وجيع أجزائه الظاهرة والباطنة .وقال ابن القيم
 : والنزير أشد تريا� من اليتة  .وقال

لن فيــــه مضــــار كــــبية ، وهــــو ينقــــل أمراضــــا� لســــم النســــان ، وأيضــــا� لــــه تــــأثي ســــيء علــــى العفــــة والغية علــــى
العراض .

 عن البيع� على بيـع� المسـلم والشـراءم / وإما لما يترتب عليه من قطيعة� المسلم ، كما نهى النبي 
على شرائه والنجش . متفق عليه .

-----------------------
من البيوع الرمة : بيع السلم على بيع أخيه، وهذه الرمات ليست مرمات لذاتا، لنا ف الصل مباحة،

لكن حرمت من أجل ما تسببه من قطيعة السلمـ والتحاسد والعداوة والنزاع بي الناس .
الدلة على تحريم هذا البيع :

 متفق عليه ( ل يبيع الرجل على بيع أخيـه .. )  أب هريرة . قال : قال رسول ال حديث
 ( ل يبع بعضكم على بيع بعض ) رواه مسلم .وعن ابن عمر قال : قال رسول ال 

 قال ( الؤمن أخو الؤمن ، فل يل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ) رواهوعن عقبة بن عامر أن رسول ال 
مسلم .
مثاله :

 ) ، أو يقول أعطيك9 ) ث يأتيـه آخر ويقول : أعطيكـ مثلها بـ( 10أن يشتي شخص من إنسان سلعة بـ( 
 )  .10أحسن منها بـ( 

ومثل البيع الشراء :
 ) ، فذهبت إل زيد وقلت له : أنت بعت بيتك على100مثال : علمتu أن زيدا� باع على عمرو بيته بـ( 

 ) .120 )  ، أنا سأعطيك ( 100عمرو بـ( 
: حصول التحاسد والتبـاغض . الكمة من النهي
: العقد ل يصح

.لن النهي عائد إل العقد نفسه ( وهذا مذهب النابلة واختـاره ابن حزم وابن تيمية ) 
 وأما قول الرسول ؟ فيه قولن للعلماء ، أرجحها أنه ل يوز ،  يوز البيع على بيع الكافر هلل يبع ) 

السلم على بيع السلم ) إنا هـو بنـاء على الغلـبـ .
مثال : اشتى مسلمـ من كافر سلعة ، فل يوز أن يذهب البائع السلم ويقول له : أنا أعطيكـ السلعةـ )

بأقل ) .
النجش :

هو أن يزيد ف السلعة وهو ل يريد شراءها .من البيوع الرمة : النجش ، و
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وهو حرام .
بtــــانt , وtل يtبvــــعs بـtعsضuــــكuمs عtلtــــى بـtيsــــعv بـtعsــــض± . وtل : أtنw رtسuــــولt اللwــــه  v أtبvــــ هuرtيـsرtةt لــــديث sكzا الرsــــوwقtلtل تـ ) tــــالtق 

رr لvبtاد±  vاضtح sعvبtل يtوا . وuشtاجtنtمتفق عليه .تـ ( ...
متفق عليه  عن النجش ) . ولديث ابن عمر  ( نى رسول ال 

iما هدف الناجش ؟ثانيا : 
- أن ينفع البائع .1
- أن يضر الشتي .2
3. �- أو المرين جيعا
- أو مرد العبث .4

iلو وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء .ثالثا : 
لن النهي عنه هو الفعل ل العقد .

iمن وقع عليه النجش فإن له اليار إذا زاد الثمن عن العادة .رابعا : 
اليار بي : أن يرد السلعة ويأخذ الثمن ( الفسخ ) ، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد .

مسألة : قال العلماء : يستثن من ذلك مسألتان :
 : مسألة الزايدة : وهي أن يعرض البائع سلعته ف السوق ، ويتزايد الشتون فيها ، فتباع لنالمسألة الولى

يدفع الكثر ، وهو العروف بـ( بيع الزاد العلنـ ) ( الراج ) .
لن السلعةـ معروضة للزيادة ، ولن البائع ل يركن لشت± معي .

بيع الناقصة : كأن تقول مؤسسة نريد عشر سيارات ، ول يذكرون السعر ، تأت شركة تقول عندي سيارات ب
 .90 ) وتقول شركة ثانية نفس السيارات 100( 

لن أصل الشركة لا نزلت الناقصة تريد أقل ما يكون من السعار .
م / ومن ذلك : 

-----------------------
أي ما حرم لعارض . : ومن ذلك
 عن التفريق� بين ذي الرحم في الرقيق .م / نهي}ه 

-----------------------
أي ما يرم من البيع التفريق بي ذي الرحم وولدها ، كالتفريق بي الوالدة وولدها .

 يقول ( من فرق بي والدة± وولدtها فرÔق ال بي أحبتvه يوم لديث أب أيوب . قال : سعت رسول ال 
القيامة ) رواه أحد .

فهذا الديث يدل على تري التفريق بي الوالدة وولدها ف البيع ، ونوه كالبة والقسمة وغيها ، وأن الرقاء
ل يفرق بينهم ، بل يباعون جيعا� أو يبقون جيعا� ، حرصا� على بقاء الرحم والتعاطف بينهما .

كأن يبيع الم على شخص ، ويبع ولدها الصغيـ على شخص آخر .
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. قوله ( ف الرقيق ) لنه من العلوم أن الر ل يوز بيعه ، وإنا الذي يوز بيعه هو الرقيق
هذا الكم خاص بالصغي، وأما البالغ الذي يكتفي بنفسه يوز تفريقه عن أمه، وهذا مذهبـ الشافعي، لا

ورد أن سلمة بن الكوع ( أتى أبا بكر بامرأة وابنتها ، فنفÔله أبو بكر ابنتها ... ) رواه مسلم .
ولن الولد بعد البلوغ يصي مستقل� بنفسه ، والعادة التفريق بي الحرار ، فإن الرأة تزوج ابنتها .

 ) عاما� ، فإنه يوز أن تباع الم لشخص ، ويباع البن لشخص17مثال : فلو كانت الم معهـا ابن عمره ( 
آخر .

م / ومن ذلك : إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل} المعصية بما اشتراه ، كاشتراء الجوز والبيض
للقمار، أو السلح للفتنة ، وعلى قطاع الطريق .

-----------------------
ومن ذلك : أي البيع الرم لعارض .

 يوز بيعها ، لكن إن كنتt تعلم أن هذا الشخصـ– البيض ، والوز ، والسلح –الصل أن هذه الشياء 
الشتي سوف يستعمل هذه الشياء بالعصية ، فإن البيع ل يوز .

لقوله تعال ( وتعاونوا على الب والتقوى ول تعاونوا على الث والعدوان ) .
لنه إعانة على الث والعدوان .

فكل ما يتوصل به إل مرم فهو حرام ) .( 
. (  كل عقد يتضمن ترك واجب أو فعل مرم فهو حرام ) هذا البيع يدخل تت قاعدة
قوله ( أن تعلم .. ) فإن كنت تعلم أنه يستعمله ف العصية فل يوز ، وكذلك إذا كان يغلب على ظنك

أنه يستعمله ف الرام فل يوز .
. كيف أعلم أنه يريد هذه الشياء للمعصية ؟ الواب : إما بقرينة الال ، وإما بقرينة القال

قرينة الال : جاء شخص يشتي جوز ، وهو معروف وأصدقاؤه يتعاطون القمار ، فهنا يغلب على الظن أنه
يريد الشراء لجل القمار .

شخص عرف للتعرض للناس ف الطرق ، فجاء يريد شراء سلح ، فقرينة الال أن هذا الشخص سوف
يستعمل هذا السلح بالضرار بالسلمي .

وكذلك لو وقع قتال فتنة ( وهو الذي يكون بي السلمي ) فجاء شخص من هؤلء الذين يتقاتلون يريد أن
يشتي سلحا� فل يوز البيع عليه .

 كذلك. �ل يصـح بيع عصي على من يتخذه خرا
ومثله قرينة القال : وهي قليلة لكن قد توجد .

. أما مع الشك فالصل الواز
 عن تلقي الجyلyــب فقــال : ل تلقـوا الجلyــب ، فمــن تلقــي فاشــترىy منــه ، فــإذا أتـى سـيد}هم / ونهيه 

بالسوق فهو بالخيار . رواه مسلم .
-----------------------
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 حديث ( ل تلقوا اللب ... ) ليستدل به علــى بيــع مــرم وهــو تلقــي اللــب ( وهـو– رحه ال –ذكر الصنف 
تلقي الركبان ) .

: الراد بم القادمون من السفر بالسلع لبيعها ف أسواق البلد .الركبان 
تلقي اللب : استقبال القادمي الذين يملون البضائع والقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق .

. الديث دليل على النهي عن تلقي القادمي لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إل السوق
بtان )  tلديث ابن عباس . قال : قال  sكzا الرsوwقtلtمتفق عليه .ل تـ ( ...
وللحديث الذي ذكره الصنف .

. هذا النهي للتحري وعليه جهور العلماء ، لن الصل ف النهي التحري
: الكمة من النهي

لن فيه ضررا� على الركبان ، وعلى أهل البلد .
أما الركبان فإن التلقي لم سيأخذ السلعة بثمــن أقــل مــن ثــن الســوق ، لن صـاحب الســلعة ل يعــرف الســعار،
فيشــتي منــه الشــتي برخــص ، ويؤيــد هــذا حــديث أب هريــرة الــذي ذكــره الصــنف حيــث أثبــت اليــار للبــائع ل

لهل السوق .
 .“سبب التحري إزالة الضرر عن الالب وصيانته عن الديعة” : قال النووي

وأما أهل البلد فإن من تلقى هؤلء فسوف يشتي منهم برخــص ، ويكـون شــراؤه سـبب لرفـع السـعار ، بلف
ما لو هبطوا با السواق ، فإنه سوف يصل منهم تنشيط لهل البلد وربا نزلت السعار مع كثرة ما جلب .

 اختلف العلماء على قولينهل البيع صحيح أم فاسد ؟: 
 : البيع صحيح .القول الول

وهذا مذهب المهور ورجحه الافظ ابن حجر والشوكان .
 .) ... فمن تلقاه فاشتى منه فإذا أتى سيده السوق فهو باليار (  لقوله 

قالوا : ثبوت اليار للسيد فرع عن صحة البيع ، ولو كان فاسدا� ل يعل للبائع اليار .
ولن النهي ل يرجع إل نفس العقد ، وإنـا يعــود إل أمــر خـارج عــن النهـي عنـه ، وهـو الضـرار بالركبـان ، وهــذا

ل يقتضي الفساد .
 : أن البيع فاسد .القول الثاني

 .“وقال به بعض الالكية وبعض النابلة” : قال الشوكاني
لنه بيع منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد .

والراجح الول .
. إذا قدم الراكب السوق ، وعلم أنه قد غب ، فله اليار

رواه مسلم  . ) ل تلقوا اللب ، فمن تلقى فاشتى منه فإذا أتى سيده السوق فهو باليار ( : لقوله 
 : الراد به البائع الالب للسلعة ] .سيده[ 

م / قال : من غشنا فليس منا .
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-----------------------
 ( من غشنا فليس منا ) رواه مسلمـ ، وجاء ف روايــة حديث أب هريرة قال : قال – رحه ال –ذكر الصنف 

( من غش فليس من ) وهذا اللفظ أعم ، لن لفظ ( من غشنا ) معشر السلمي .
الغــش : لغــة مــأخوذ مــن الغtشtــش وهــو الشــرب الكــدvر ، والــراد بــه عنــد الفقهــاء : هــو كتــم عيــب الــبيع . والــراد

بالعيب كل وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه ل يأخذه بذلك الثمن الذي بذله .
مثال : كأن يكون ف السلعة عيب فيكتمها البائع ول يب به ، وهذا غش .

الديث دليل على تري الغش ف البيع والشراء ، وأن الواجب على من يتعــاطى الــبيع والشــراء أن يتقــي ال
، وأن ينصح ف العاملة ، وأن يذر اليانة والغش ، وأن يبي عيب السلعة ويرم كتمه .

ا فـtنtـالtتs أtصtـابvعuهuأtنw رtسuـولt اللwـهv ( عtنs أtبvـ هuرtيـsرtةt . وقد ثبت ف الديث  هu فvيهtـ tـدtي tل  مtــرw عtلtــى صuـبـsرtةv طtعtـام± فtأtدsخtـ
vــامtعwالط tقsوtفـ uـهtتsلtعtج tلtفtأ » tـالtق . vـهwالل tـولuسtـا رtي uاءtمwالس uهsتtابـtصtأ tالtق . « vامtعwالط tب vاحtا صtا ي tذtا هtم » tالtقtفـ �بـtلtل

 ) رواه مسلم .كtىs يـtرtاهu النwاسu مtنs غtشw فـtلtيsسt مvن�
 عن البائع والشتي ( فإن صدقا وبيÔنا بورك لما ف بيعهما ، وإن كتما وكذبا مقت بركة بيعهما ) .وقد قال 

ففي هذا الديث وجوب الصدق والبيان ف البيع والشراء .
 : أي فيما يصفان السلعة به من الصفات الرغوبة .فالصدق

 : أي فيما يصفان به السلعة من الصفات الكروهة .والبيان
 : لو باع شخص سيارة وقال : هذه السيارة جديدة ونظيفة ، ومدحها با ليس فيها ، فهذا كذب .مثال
 : وإذا باع السيارة وفيها عيب ول يبه بالعيب ، فهذا كتم ول يبيÔ .مثال

فالصدق والبيان سبب للول البكة ، والكذب والكتمان سبب لق بركة البيع .
 : مسألة الباءة من العيب

اختلف العلماء إذا اشترط البائع البراءة من جميع العيوب على أقوال :
 : أن هذا الشرط ل ينفع والبيعوقيل : يبأ البائع ويسقط الشتي من خيار العيب وهذا قول النفية ، فقيل

معه صحيح وهذا مذهب الالكية والنابلة .
 ما اختاره شيخ السلم ابن تيمية رحه ال وهو أن البائع يبأ إل أن يكون– ف هذه السألة – والراجح

علم العيب فكتمه .
 : والصحيح ف مسألة البيع بشرط الباءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليهقال شيخ السلم

أكثر أهل العلم أن البائع إذا ل يكن علم بذلك العيب فل رد للمشتي .
 : والصحيح ف هذه السألة ما جاء عن الصحابة ، فإن عبد ال بن عمر باع زيد بن ثابتوقال ابن القيم

عبدا� بشرط الباءة بثمانائة درهم ، فأصاب به زيد عيبا� ، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله ، فتافعاـ إل
عثمان ، فقال عثمان ل بن عمر : تلف أنك ل تعلم بذا العيب ؟ فقال : ل ، فرده عليه ، فباعه ابن
عمر بألف وخسمائة درهم ، ذكره المام أحد وغيه ، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط

الباءة ، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب ل ينفعه شرط الباءة .
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م / ومثــل} الربــا الصــريح : أ- التحيــل} عليــه بالعينــة : بــأن يــبيعy ســلعةi بمــائة إلــى أجــل ، ثــم يشــتريها مــن
مشتريها بأقلz منها نقداi ، أو بالعكس .

-----------------------
مثل أن يكون متاج إل دراهم فل يد من يقرضه ، فيقوم:  مسألة العينة وهي – رحه ال –ذكر الصنف 

. �ويشتي من شخص سلعة بثمن مؤجل ، ث يبيعها على صاحبها الذي اشتاها منه بثمن أقل منه نقدا
. سيت بذلك لن البائع رجع إليه عي ماله

وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين :
 : أنا جائزة .القول الول

وهذا مذهب الشافعي .
لعموم قوله تعال ( وtأtحtلw اللwهu الsبـtيsع ) .

 : أنا حرام .القول الثاني
وهذا مذهب جاهي العلماء من النفية والالكية والنابلة .

 ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذت أذناب البقر وتركتم الهاد سلط ال عليكم ذل� ل ينزعه عنكم حت ترجعوالقوله 
إل دينكم ) رواه أبو داود .

ولنا حيلة على الربا كما قال الصنف ، وهذا القول هو الراجح .
 ) أي أن البائع يشتيها من مشتيها ، فمفهومه : أنه لو اشتاها من غيهيشتريها من مشتريهاقوله ( 

جاز .
 � ألف أقساط ) ث قام هذا الشتي وباعها على50مثال : إنسان اشتى سيارة من تاجر بثمن مؤجل ( مثل

شخص آخر ، فيجوز للبائع ( وهو التاجر ) أن يشتيها من هذا الشخص الخر ، لن به يزول الذور .
 ) مفهومه أنه لو اشتاها بأكثر أو بثل سعرها جاز ، وهو لن يشتي بثل سعرها أوبأقل منهاقوله ( 

أكثر إل إذا كانت السلع قد زادت .
فالذور ف العينة : أنا وسيلة من وسائل الربا ، حيث باع دراهم حالة بدراهم مؤجلة بينهما وسيلة الت هي

السيارة .
أما إذا باعها على واحد ثالث ( غي التاجر) فهذه مسألة التورق وهي جائزة - على القول الراجح - لن

الصل ف العاملت الل .
م / أو بالعكس .

-----------------------
 ث يشتيها من اشتاها بأكثر منه مؤجل .100عكس مسألة العينة : أن يبيع السلعة نقدا� بـ

 ) ألف مؤجلة ( عكس مسألة العينة ) .100 ) ألف نقدا� ، ث اشتيته منك ( 80مثاله : بعتك بيت ( 
 مؤجلة .70 ألف ) نقدا� ، ث يأت البائع ويشتي هذه السيارة 50مثال آخر : أن يشتي شخص سيارة بـ( 

وقد اختلف العلماء في هذه الصورة هل هي جائزة أم ل ؟
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 : الواز إذا ل تكن حيلة .القول الول
قالوا : لن الصل حل البيع ، وحرمت العينة بالنص ، ولنه ليس فيها مذور شرعي .

واختار هذا الوفق ابن قدامة إذا ل يكن هذا مواطأة واتفاق بينهما .
 : إنا حرام . وهو ما اختاره الصنف رحه ال ، وهو قول النفية والنابلة .القول الثاني

لن القصود بالنع هو سد ذريعة الربا .
م / أو التحيل على قلب� الديNن .

-----------------------
وهذا من أشد أنواع الربا ، وهو ربا الاهلية .

 أن الرجل يكون له على الرجل الال الؤجل فـإذا حـل الجــل قــال لـه : أتقضــي أم ترب فـإن وفـاه وإل زادمثاله :
  .هذا ف الجل وزاد هذا ف الال فيتضاعف الال والصل واحد

أو يقول الدين : أخÔر عن دين وأزيدك على مالك ، فيفعلن ذلك .
ا الwذvينt آمtنuوا ل تtأsكuلuوا الر�با أtضsعtافا� مuضtاعtفtة� وtاتـwقuوا اللwهt لtعtلwكuمsوهذا من أشد الربا ، لقوله تعال ( tهzيـtا أtي

tونuحvل sفuتـ. ( 
 : قال أهل التفسي : هذه اليات نزلت ف ربا الاهلية ، قال سعيد بن جبي : كان الرجلقال ابن الجوزي

يكون له على الرجل الال ، فإذا حل الجل ، فيقول أخÔر عن وأزيدك على مالك ، فتلك الضعاف الضاعفة
.

 كان ربا الاهلية أن يكون للرجل على الرجل الق إل أجل، فإذا حلw القوقال زيد بن أسلم ـ رحمه ال ـ:
قال لغريه: أتقضي أم ترب؟

.فإن قضاه أخذه وإل زاده ف حقه وأخwر عنه الجل

وهذا النوع من الربا ممع على تريه بل إنه معلومـ من دين السلم بالضرورة.
 قال المام ابن القيم ـ رحه ال - : هذا الربا ممع على تريه وبطلنه، وتريه معلومـ من دين السلم كما

يعلم تري الزنا والسرقة .
 اليلة : التوصل إل أمر مرم بفعل± ظاهره الباحة ، واليل حرام لقولهل ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ) 

فتستحلوا مارم ال بأدن اليل ) ولن التحيل فيه نوع استهزاء بال تعال .
] فقد ارتكب مفسدتي :إما بإسقاط واجب أو فعل مرم كل من تيل لرتكاب مرم [ 

 مفسدة فعل الرم .. الثانية : : مفسدة التحايل الولى
إسقاط واجب : سافر من أجل أن يفطر ، [ فعل مرم ]  قلب الدين كما سبق .

وهذا ما تفعله بعض البنوك الن ، ف البطاقات الئتمانية ( فيزا ) ويسحب با وهو ليس عنده رصيد
� ، فإذا سدد ف هذه الدة ل يتسبوا عليه فوائد ربوية ، فإذا45ويعطون فتة مانية السماح  ( ً tيوما ( 

تأخر عن السداد احتسبوا عليه فوائد ربوية ، هذا نفس ربا الاهلية .
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م / أو التحيل على الربا بقرض ، بأن يقرضه ويشترط النتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك
عوضاi ، فكل قرض جر نفعاi فهو ربا .

-----------------------
ربا القرض : هو أن يقرض شخصا� مال� ويشتط النتفاع بشيء .

سي بذلك : لن فيه زيادة بدون مقابل وهي النفعة .
إذا شرط القرض زيادة أو منفعة فإنه حرام .ف

أجعـــوا علـــى أن الســـلف إذا شـــرط علـــى الستســـلف زيـــادة أو هديـــة فأســـلف ف ذلـــك أن” : قــال ابــن المنــذر
ذه الزيادة على ذلك ربا sأخ“. 

 .“وأما إذا كانت الزيادة مشروطـة فتحرم اتفاقـا�” : وقال الشوكاني
 �.لن القرض عقد إرفاق وهو قربة ، فإذا أخذ عليه الزيادة ل يكن إرفاقا� ول قربـة . بل يكون بيعا� وربا� صريا

. والنفعـة قد تكون بدنية ، أو مالية ، أو عي
ألف ر بشرط أن تشتغل عندي يوما� واحدا� .  أن يقول أقرضتك : مثال البدنية

مثال الالية : أقرضتك ألف ر بشرط أن تعطين ساعتك 
مثال عي : أقرضتك ألف ر بشرط أن أسكن بيتك يوم واحد .

يصح، قال ، لكنه لأسامة رواه الارث بن أب وقد ورد هذا مرفوعا� إل النب ،  كل قرض جر منفعة فهو ربا
ابن حجر : وإسناده سـاقط .

 بل تعتب من حسن القضاء .وأما إذا كانت الزيادة غي مشروطة فل بأس ،
ويدل لذلك :

 إبــل الصــدقة ، فــأمر أبـا رافــع أن استسلف من رجل بكــرا� ، فقــدمت علــى النــب أب رافع ( أن النب حديث 
 رافــع فقــال : يـا رســول ال ! ل أجــد فيهـا إل خيــارا� رباعيـا� ، فقــال : أعطــه ،أبويقضي الرجل بكره ، فرجع إليه 

 .رواه مسلمفإن خي الناس أحسنهم قضاء ) 
. زمن ظهور رباعيته لنها( خياراi رباعياi ) الرباعي ما دخل في السنـة السابعـة ، 

( إن أهدى القتض هدية للمقرض فإن كانت بعد الوفاء فجائز ، وإن كانت قبل الوفــاء فل يـوز إل أن تكـون
قــد جـــرت العــادة بينهمــا بثــل هــذا، فكــان بينهمــا تــاد قبــل الســتقراض، لن جريــان العــادة بــذلك بينهمــا قرينــة

ظاهرة على أنه ل يرد مازاته على قرضه ).
 عن بيع التمر والرطب ؟ فقال : أينقص} إذا جفz ؟ قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك .م / وسئل النبي 
رواه الخمسة .

-----------------------
 ( سئل عن اشتاء الرطب حديث سعد بن أب وقاص قال : سعت رسول ال – رحه ال –ذكر الصنف 

بالتمر ، فقال : أينقuصu الرطبu إذا يبvس ؟ قالوا : نعم ، فنهي عن ذلك ) رواه المسة .
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الديث دليل على تري بيع أحد نوعي النس بالخر ، وأحدها رطب والخر يابس ، مثل بيع الرطب
بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، لن أحدها أزيد من الخر قطعا� ، فإن الرطب إذا يبس نقص كثيا� ، فل

يصل التساوي .
 قول النب( أينقص الرطب إذا يبس ) هذا السؤال ل يقصد منه العرفة ، لن مسألة نقصان الرطب إذا 

يبس جلية مستغنية عن الستكشاف ، لن من العلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس ، لزوال
 بيان مناط الكم ووجه العلة بتحري البيع ، وهذا يصلالرطوبة الوجبة لزيادته وثقله ، وإنا قصد النب 

به اقتناع السائل بوقوفه على علة النهي .
م / ونهى عن بيع الص}برة من التمر ل يعلم مكيلها ، بالكيل المسمى بالتمر . رواه مسلم .

-----------------------
 عن بيع الصzبـsرtةv من التمر ل يuعلمu مكvيلuها حديث جابر قال ( نى رسول ال – رحه ال –ذكر الصنف 

 الت ل يعلم– وهي الكومة –بالكيل السى من التمر ) رواه مسلم ليستدل به على تري بيع الصبة من التمر 
هل كيلها ومقدارها ، فالتساوي غي معلومـ ، وذلك مظنة الزيادة ، uكيلها بتمر آخر علم كيله ، لن الصبة ي

فيكون ربا ، لن بيع التمر بالتمر يشتط فيه التساوي وهذا غي متحققـ هنا ، وهذا ربا .

باب بيع الصول والثمار .
الصول : جع أصل وهو ما يبن عليه غيه ، والراد با الرض أو الدار أو الشجر .( والفقهاء يقصدون ما

الذي يتبع البائع وما الذي يتبع الشتي منها ) .
 إن شرط البائع أو الشتي - أن هذا يتبعه وجب العمل به لديث–إن كان هناك شرط  وجب العمل به 

( السلمون على شروطهم ) .
إن ل يكن هناك شرط : فالبيع يشمل الشياء التصلة دون النفصلة

فبيع الدار : يشمل الدران والبواب والنوافذ .
ول يشمل النفصلة : كأوان الطبخ والرفوف والكيفات .

. يستثن الفاتيح لنا منفصلةـ ويشملها البيع
والثمار : الراد با ثر النخل أو التي أو العنب أو غيها .

لi قyدN أ}بـxرyتN فـyثyمyر} : م / قال  Nخyن yاعyب Nنyاع} تمyتNم}بNال yر�طyت Nشyي Nنyأ zائ�ع� , إلyبNا ل�لyمتفق عليه .ه .
-----------------------

iالشتي .المبتاع ] التأبي هو التلقيح ، وهو وضع طلع الفحل من النخل بي طلع الناث . [ أبرت ] أي أصول النخل . [  [ نخل [ 
. بعد التأبي فثمرتا للبائع ، وهذا مذهب جاهي العلماء �الديث دليل على أن من اشتى نل
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لديث الباب ، فهو صريح بذلك ، فهـو يــدل علــى أن ثـرة النخـل الـبيع يكـون للبـائع بعـد التـأبي مـا ل يشـتطه
البتاع .

 ) نلة ، وهذا النخل فيه الطلع ، فالثمرة تكون للبائع .100مثال : إنسان باع مزرعة فيها ( 
 : لن البــائع عمــل ف هــذه الثمــرة عمل� يصــلحها ، لن التــأبي يصــلح الثمــرة ، فلمــا عمــل فيهــا عمل�والحكمة

يصلحها ، تعلقتـ با وصار له تأثي فيها ، وبذلك جعلها الشارع له .
. أنه لو باعها قبل التأبي فثمرتا للمشتي لفهوم الديث
. ( إل أن يشتط البتاع ) : أنه لو اشتط الشتي أن تكون له الثمرة بعد التأبي فإنه يصح ، لقوله
؟هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ 

 : للبائع إبقاؤها إل الذاذ .قيل
وهذا مذهب جهور العلماء .

 : يب على البائع قطع ثرته من أصل البيع ف الال .وقيل
وإليه ذهب النفية .

. جواز الشروط ف البيع ، لكن بشرط أل تالف الشريعة
متفق عليهـ  : ( كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ) . لقوله 
. هذا الكم ف هذا الديث إنا هو لعام واحد ، وأما السنوات القادمة فهي للمشتي
، يتصرف فيــه ، فالــال للبــائع إل أن يشـتطه الشـتي مــع الصــفقة �أن من باع عبدا� وقد جعل بي يديه مال

أو يشتط بعضه ، فيدخل مع البيع .

. iم / وكذلك سائر} الشجار إذا كان ثمره باديا
-----------------------

مثل التفاح والبتقال والتي والعنب والرمان ، قياسا� على النخل .
كما لو باعه شجر برتقال أو عنب أو غيها فالثمر يكون للبائع إل إذا اشتط الشتي .

) قولهiلا كانت سائر الشجار ل تؤبر علق الكم بظهور الثمر . إذا كان ثمره باديا ( 
 ظهر الــتي ) تكــون الثمــرة للبــائع إل أن يشتطـــها البتـاع ،–إذا باع الشجار بعد أن بدا الشجر ( ظهر التفاح 

وهذا ينزل منزلة التأبي ، أما إذا ل تظهـر الشجرة ث باع الشجــار فإن الثمرة تكون للمشتي .
م / ومثل}ه إذا ظهرy الزرع الذي ل يحصyد} إل مرةi واحدة ، فإن كان يحصد مراراi فالصول للمشتري

. والجزة} الظاهرة عند البيع للبائع
-----------------------

. إذا ظهر الزرع : أي نبت
:  الزرع إل قسمي– رحه ال –قسم الؤلف 
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. القسم الول : زرع يصد مرة واحدة . ( كالشعي والب ) فإنه يكون للبائع إل أن يشتطه الشتي
ويكون على البائع سقيه ، لنه ملكه استمرÔ عليه ، لن هذا الزرع هو ثرة الرض ، وهي ثرة ظاهرة كالنخل

�. الؤبر ، وهذا القياس واضح جدا
. فإذا باع إنسان أرضا� با زرع ، وهذا الزرع قد نبت فإنه يكون للبائع لن نفسه قد تعلقت به

. والراد بالزرع الذي تكون ثرته للبائع : الزرع الذي ل يصد إل مرة واحدة مثل الب والشعي كما سبق
زرع يصد مرارا� ، فهنا الصول تكون للمشتي والزة الظاهرة عند البيع للبائعالقسم الثاني :   .

كالعدس والبسيم والكراث والبقدونس والنعناع والرجي والكراث والبسيم ظهر ، نقول الزة الظاهرة للبائع ،
. لنه كالثمر الؤبر ، فأعطي حكمه

بيع الثمار قبل بدو صلحها
تyر�ي  yرسول ال نـyهyى  م / Nم}شNالyو yائ�عyبNى الyهyا . نـyلح}هyص yد}وNبyى يـzتyة� حyرyمzع� الثNيyبـ Nنyمتفق عليه .ع .

ها ؟ فقال : حتى تذهب عاهت}ه ، وفي لفظ ( حتى تحمار� أو تصفار� ) . وسئل عن صلح�
-----------------------

 هـــذا الـــديث الــذي فيــه النهــي عــن بيـــع الثمــرة قبــل بــدو صــلحها ، وهـــذا النهــي– رحــه ال –ذكـــر الصــنف 
للتحري .

�الكمــة ف النهــي قبــل بــدو صــلحها : أنــه ف بيــع الثمــرة قبــل بــدو صــلحها عرضــة للفــات ، لن فيــه غــررا
وخطــرا� ظــاهرا� يفضــي إل الفاســد الكــثية بي الســلمي مــن إيقــاع التشــاحن والتشــاجر وأكــل مــال الغي بغي

حق .
 إذا باع قبل بدو الصلح وتعجلـ البيع فإنه ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إل ما بعــد الصــلح والنضــجفالبائع

فيكون ف ذلك خسارة عليه .
 : ففي ذلك حفظ لاله مــن الضـياع والخــاطر والتغريــر ، لن الثمـرة قــد تتلــف وتنالـا الفــات قبــلوأما المشتري

النتفاع با فيذهب ماله ، فنهي عن ذلك تصينا� للمــوال مــن الضــياع وحفظـا� للحقــوق ، وقطعــا� للمخاصــمات
والنازعات بي التبايعي .

 قطع النزاع ، انا قبل بدو صـلحها ل منفعــة فيهـا للمشــتي فيكـون البـائعفالخلصة في الحكمة من النهي :
أكل مال أخيه ، أنا قبل بدو الصلح معرضة للفات .

: مت يبدو صلحها : له علمات
 ذهاب عاهته ( الفة الت تتلف الثمرة أو تعيبها ) .العلمة الولى:
 : أن يمر أو يصفر ( هذا بالنسبة للنخل ) .العلمة الثانية
 : فالعنب بلونه وف رواية ( أن يتموه ) .أما غير النخل

أما بقية الثمار فعلمة صلحها أن يطيب أكلها .
وأما الب حت يشتد : والشتداد معناه القوة والصلبة .

قمح ل يسنبل ل يوز بيعه .
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 ، فقال رحمه الهل يستثن شيء ؟  قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدو صلحه إل أقسامـ : 
 ل يلو بيع الثمرة قبل بدو صلحها من ثلثة أقسام :

ـــبيع إجاعـــا� ، لن النـــب أحــدها  نـــى عـــن بيـــع الثمـــار حـــت يبـــدو : أن يشـــتيها بشـــرط التبقيـــة ، فل يصـــح ال
صلحها نى البائع والشتي ، والنهي يقتضي فساد النهي عنه .

 : أن يبيعهــا بشــرط القطــع ف الــال ، فيصــح بالجـاع ، لن النــع إنــا كــان خوفــا� مــن تلــف الثمــرةالقسم الثاني
وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلحه .

 : أن يبيعهـــا مطلقـــا� ، ول يشـــتط قطعـــا� ول تبقيـــة ، فـــالبيع باطـــل ، وبـــه قـــال مالـــك والشـــافعي ،القســم الثــالث
وأجازه أبو حنيفة.

 أطلق النهي عن بيع الثمـرة قبــل :  ولنا أن النب ثم قال مرجحاi رأي الجمهور في حكم هذا القسم الخير
بدو صلحها فيدخل فيه مل النزاع .

 iلو باع البستان جميعا:
 : ل بد أن يكون اللون ف كل شجرة لوحدها .فقيل
 : إذا بيع البستان وفيه نلة واحدة ملونة لكنها صفقة واحدة صح البيع .وقيل
 : إن كان النوع واحدا� جاز وإل فل .وقيل
 : هناك خسة أنواع من الثمر [ سكري ، خلص ، برحي ، ... ] من كل نوع خــس نلت ، صــلح مــنمثال

النوع الول نلة ، فيكون صلحا� لا وللربعة الت من نوعها سواء بيعت لوحدها أو مضمومة مع الربع .
. إذا أفردت كل نلة لوحدها بعقد ، فالواجب اعتبار كل نلة لوحدها

لنه صار كل نلة لا حكم خاص .
الخلصة : 

إذا بيع كل نلة لوحدها فالواجب اعتبار كل نلة لوحدها .-1
إذا بيع النخل جيعا� صفقة واحدة ، فإنه إذا لون مــن كــل نـوع واحـدة صـار صـلحا� لـا ولسـائر النـوع الـذي-2

ف البستان.
وهل يعتب صلحا� للنوع الخر إذا بيع صفقة واحدة ؟-3

الذهب يعتبون كل نوع على حدة .
 : إذا بدا صلح نلة واحدة فإنه صلح لميع النواع .وقيل

وضع الجوائح
 : لو بعتy من أخيك ثمراi فأصابته جائحة ، فل يحل� لك أن تأخذy منه شيئاi ، بم تأخذ} مالyم / وقال 

أخيك بغير حق . رواه مسلم .
-----------------------

 ( لو بعت من أخيك ثرا� فإصابته حديث جابر قال : قال رسول ال – رحه ال –ذكر الصنف 
جائحة ...... ) ليستدل به على مسألة عند الفقهاء تسمى : وضsع الوائح .
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 : جع جائحة وهي : كل آفة ل صنع للدمي فيها ، فيدخل ف ذلك الطر الشديد ، والرتعريف الجوائح
والبد ، والريح ، والراد ، والغبار الفسد ونو ذلك من الفات السماوية .

مثالا : إنسان باع على أخيه ثر عنب فقدر أنه جاء حر شديد فتلف هذه العنب أو مطر مصحوبا� ببد فأتلفه
.

هذه جائحة ، وكان الشتي قد دفع القيمة واشتى الثمرة بعد بدو الصلح ، الديث يدل على أنا  تذهب
من مال البائع . ول تذهب على الشتي فيجع على البائع ويأخذ ماله .

وجه الستدلل :
: iأن النب أول . نفى حل أخذ شيء من مشتي الثمرة إذا أصابتها جائحة 
: iأن النب ثانيا . د حرمة أخذ مال الشتي بصيغة الستفهام النكاري ، ووصفه بأنه غي حق Ôأك 
: iبوضع الوائح ، والمر يقتضي الوجوب .ثالثا � أنه أمر أمرا� صريا

والقول بوضع الوائح هو قول جاهي العلماء .
. إذا كانت الفة بفعل الدمي فيطالب به الان
. السرقة ل تعتب جائحة على القول الراجح
. ل فرق بي قليل الائحة وكثيها ، لن الحاديث ف وضع الائحة عامة
 لو فرط الشتي وتأخر ف جذاذ النخل– � فهو من– مثل� – عن وقته العتاد فأصابته جائحة بطر – مثل

ضمانه ل من ضمان البائع ، لتفريطه بتك نقل الثمرة ف وقت نقلها مع قدرته .
لو حصل التلف بفعل آدمي فإن الشتي بي المضاء ومطالبة التلف بالبدل ، وبي الفسخ ومطالبة البائع

با دفعه .
باب الخيار

 : هو طلب خي المرين من إمضاء البيع أو فسخه .الخيار 
وهناك تعريف آخر : هو حق العاقد ف فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ± شرعي أو بقتضى اتفاق عقدي .

 ) مثل العيب ، أو الغب ، أو التدليس ، أو زيادة الناجش ونوها .لظهور مسوغ شرعيقوله ( 
م / إذا وقع العقد} صار لزماi إل بسبب من السباب الشرعية .

-----------------------
أي : إذا وقع عقد البيع ، فإنه يكون لزما� ثابتا� ، ول يكن فسخه إل برضا من الطرفي ، وهذا بلف العقد

الائز فإنه يوز فسخه ولو بدون رضا أحد الطرفي .
 ثلثـة أقسامـ :من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إل العقـود

، والجــارة ، والنكــاح ، والســاقاة ، والزارعــة ( معن اللــزوم : أي كــل واحــدأ_ عقــد لزم مــن الطرفي ، كالبيـــع 
منهما ل يلك إل الفسخ ) .

، والعالــة ( يعن لكــل واحــد مــن التعاقــدين أن يفســخ ولــو بــدونب _ وعقــد جــائز مــن الطرفي ، مثــل الوكالــة 
رضا الطرف الخر ) . إل إذا تضمن ضررا� على الطرف الخر .
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ج _ وعقد جائز من طرف ولزم من طرف كالرهـنـ .
إل بسبب من السباب الشرعية .م / 

-----------------------
فمن السباب الت ل يلزم فيها البيع ، ما ذكره الصنف رحه ال بقوله :

خيار المجلس
يyار� مyا لyمN يـyتـyفyرzقyا  (  قال النبي م / فمنها : خيار المجلس . ه}مyا ب�الNخ� Nنـ د� م� إذyا تـyبyايyعy الرzج}لن� , فyك}ل� وyاح�

يـxر} أyحyد}ه}مyا الخyرy . فـyتyبyايـyعyا عyلyى ذyل�كy . فـyقyدN وyجyبy الNبـyيNع} ) . yي}خ Nوyأ , iم�يعاyا جyانyكyو
-----------------------

 ] اليار هو طلب خي المرين من إمضاء[ بالخيار ] أي البائع والشتي ، وأطلق عليهما ذلك من باب التغليب . [ البيعان
 ]  ثبت البيع ، الراد باللس : ملس البيع [ وجب البيع ] أي بأبدانما على القول الراجح .[ ما لم يتفرقاالعقد أو فسخه .

ف هذا الديث إثبات خيار اللس ( وهو اليار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما ف اللس ، أي ملس
البيع ما داما متمعي ).

 : وهو مذهب أكثر أهل العلم .قال ابن قدامةوإل هذا ذهب جاهي العلماء ، كالشافعي وأحد .
 ( البيعان باليار ما ل يتفرقا ... ) .– رحه ال –للحديث الذي ذكره الصنف 

وذهب المام مالك وجاعة إل أنه ل خيار للمجلس ، بل يلزم العقدـ بالياب والقبول .
وقد أجاب هؤلء عن حديث الباب بأجوبة كثية كلها ضعيفة .

 : وهذه الحاديث الصحيحة ترد على هؤلء ، وليس لم عنها جواب صحيح .ولذلك قال النووي
فهذا يدل على أن ( �الراد بقوله : ( ما ل يتفرقا ) أي بأبدانما ويدل لذلك قوله ( ما ل يتفرقا وكانا جيعا

التفرق بالبدان .
 :  الراد بالتفرق ، تفرق القوال ، وهذا ضعيف  .قال بعض العلماء

ف لسان الشارع ، ول �ضابط التفرق ، ل يدد ، فيجع فيه إل العرف ، والقاعدة : [ كل ما ورد مطلقا
يدد ، فإنه يرجع إل تديده إل العرف ] .

أمثلة : 
. إذا كانا ف بيت ، فبخروج أحدها منه
. إذا كانا ف غرفة ، فبخروج أحدها منها

الحكمة من خيار المجلس: 
أن النسان قبل أن يلك الشيء تتعلق به نفسه تعلقا� كبيا� ، فإذا ملtكه زالت تلك الرغبة ، لذلك شرع خيار

اللس .
. يثبت البيع إذا تفرقا بأبدانما بعد البيع
، إذا أسقط التبايعان خيار اللس بعد العقدـ ، أو شرطا أن ل خيار بينهما ، صح ولزم البيع بجرد العقد

لن الق لما ف خيار اللس وقد أسقطاه .
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إذاi يسقط خيار المجلس :
على أن ل خيار لك ، قال : قبلت ]  أو أسقطاه100إن نفياه قبل ثبوته [ قلت أبيعك هذه الساعة بـ 

بعد ثبوته [ قلت بعتك هذه الساعة قال : قبلت ، وها الن ما زال ف اللس وكل واحد له اليار ، فقلت
له : دعنا نلزم البيع ونسقط اليار بيننا ، فوافق ، فهنا أسقطاه بعد ثبوته ] ، لن اليار لما فيسقط

بإسقاطه .
. إن أسقط أحدها بقي خيار الخر ، بأن قال : أسقطت خياري ، فإنه يبقى خيار الخر
. يثبت خيار اللس ف البيع ، والجارة

فإذا اتفقتـ أنا وأنت على أن أؤجرك بيت لدة سنة ، فما دمنا ف اللس فلكلـ واحد منا اليار ، لن الجارة
كالبيع ، فهي عقد معاوضة .

. يرم لحد التبايعي أن يقوم خشية الستقالة
رواه أبو داود  : ( ول يل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) . لقوله 

ة ث رجع إليه ؟Ôفأراد أن ل يقيله قام فمشى هني �ما الواب عن فعلـ ابن عمر : أنه كان إذا بايع رجل
الجواب :

هذا اجتهاد منه ، مدفوع بالديث التقدم الذي ينهى عن ذلك .-1
أو يمل على أنه ل يبلغه الب .-2

خيار الشرط .
 ( المسلمون علىومنها : خيار الشرط : إذا شرط الخيار لهما أو لحدهما مدة معلومة ، قال النبي 

شروطهم إل شرطاi أحل حراماi أو حرم حللi ) رواه أهل السنن .
-----------------------

هو أن يشتطا التبايعان ف العقد مدة معلومةـ ولو طويلة . : أي ومن أنواع اليار، خيار الشرط: وومنها
: قوله تعال ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) .  عمومدليله

 .رواه أحد ( السلمـون على شروطهـم )  رحه ال - –والديث الذي ذكره الصنف 
 } أيـام .5 على أن لنا اليـار لدة { سيارت هذهمثاله : بعتك 

الكمة من هذا اليار : الشاورة والتجربة والنظر والفحص وتقليب السلعة ف تلك الدة هل هــي صــالة أو
ل ، فالشــتي قــد يشــتيها لكنــه ل يــدري هــل تناســبه أم ل ؟ وكــذلك البــائع يشــتط اليــار لنــه قــد يكــون
متاجــا� للســلعة فيــبيع الرض مثل� علــى خيــار ثلثــة أيــام أو أربعــة أو أكــثر ، فربــا تظهــر حــاجته إليهــا وعــدم

استغنائه عنها .
لو كانت مهولة ل تصح .فل بد أن تكون الدة معلومة ف ( مدة معلومة ) قوله

 �هذا فيه جهالة ويصل فيـه نـزاع .، هذا ل يوز مثال : بعتك بيت على أن ل اليار حت أشتي بيتا
يصح خيار الشرط ولو كانت الدة طويلة ما دامت الدة معلومة ، وهذا القول الصحيح ، وهذا هو الــذهب

.
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 ( الســلمون علــى شـروطهم ) ولن هـذه الـدة الشــتطة مــدة ملحقــة بالعقــد فكـان تقــديرهالعموم قول الرســول 
إل العاقــدين كالجــل ، ولن الاجـة إل النظـر والـتوي قــد ل يكفيهـا ثلثـة أيـام أو قريبـا� منهـا ، لن مــن الســلع
ما يتاج فيه العاقد إل التوي والشاورة أكثر من ثلثة أيام ، لسيما ف العقاراتـ والبســاتي والصــفقات الكــبية

.
وعنــد الالكيــة أن الــدة ثلثــة أيــام لكــن يزيــد عليهــا قليل� بقــدر الاجــة كيــومي ونوهــا ، ول تزيــد عنــد أب حنيفــة

والشافعي على ثلث ليال .
إذا أسقطاهو ، إذا مضت مدة اليار   :يبطل خيار الشرط. 

ا علــىقــ } أيــام اتف5 } أيــام ، وبعــد مضــي { 10مثــال : إذا قــدر أنمــا تبايعــا علــى أن يكــون اليــار لــدة { 
إلغاء الشرط ، فإن هذا يوز ويسقط الشرط لن الق لما .

. النماء النفصل والتصل زمن اليار للمشتي
النماء النفصل { أي من البيع } للمشتي .

 } أيام ، اللب ناء منفصل ، فهو للمشتي .7مثال : باع إنسان شاة واشتط هذا الشتي اليار { 
وكذلك النماء التصل للمشتي على القول الراجح لنه حصل بسببه .

دة ، فقــال البــائعلــ } أشهر ، فعلمته الكتابة والقراءة ف هذه ال6مثال : اشتيت عبدا� واشتطت اليار لدة { 
صــل } فيأخـذ البائــع العبـد وتقـدرترجعت عـن بيــع العبــد { العبـد الن يكتـب وقـد زادت قيمتــه والكتابــة نـاء م
رق بي القيمتي للمشتي .فقيمته وهو ل يعرف القراءة والكتابة ، وقيمته وهو متصف بذه الزيادة ، وال

 لن تصرف أحدها  ف البيع يستلزم سقوط حق الخــر لكــن، ل يوز تصرف أحدها ف البيع زمـن اليار
إذا أذن صاحب الق . يستثن من ذلك :

. إذا مات أحدها زمن اليار فإنه ل يبطل خياره وينتقل اللك إل الورثة
خيار الغبن

م / ومنها : إذا غبن غبناi يخرج عن العادة ، إما بنجش ، أو تلقي الجلب أو غيرهما .
-----------------------

ففــي هــذه الالــة لـــه،  أن يغب ف الـبيع غبنــا� يــرج عــن العــادة ومنها : أي ومن أنواع اليار ، خيار الغب ، وهــو
اليار .

. ل بد أن يكون الغب يرج عن العادة
. قيده بعضهم بالمس وبعضهم بالثلث والصحيح أنه راجـع للعـرف
 رحه ال - :–ذكرها الصنف يثبت اليار بالغب بالت 

الغب بزيادة الناجش .الولى : 
( سبق تعريفه ) .

 } بســـــبب15 } ووصـــــلت { 10مثـــــال : رجـــــل اشـــــتى سلعــــــة وزاد ثنهـــــا بســـــبب النجـــــش هـــــي تســـــاوي { 
النجش .
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فللمشتي اليار ، لنـه زيد عليـه على وجه مرم .
) .الركبان اللب ( تلقي الثانية : 

( سبق البحث فيه ) .
هؤلء إن غبنوا فلهم اليار .، وأنه ل يوز أن يتلقاهم ويشتي منهم 

خيار التدليس
ومنها : خيار التدليس : بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن ، كتصرية اللبن في ضرع بهيمــة

يـyهyا : النعـــام ، قـــال  ا . وyإ�نN رyض�ـــ ل}بـyهyـــ Nحyي Nنyأ yـــدNعyـــن� , بـNيyرyظzـــر� النNي yب�خ yه}ـــوyا فـ ل ت}صyـــر�وا الNغyنyـــمy . وyمyـــنN ابـNتyاعyهyـــ
ر� ) Nمyت Nم�ن iاعاyصyا وyهzدyا رyهyط يyار� ثyلثyاi (وyف�ي لyفNظ�  متفق عليه ، أyمNسyكyهyا , وyإ�نN سyخ�  .) ه}وy ب�الNخ�

-----------------------
( أو إظهــار الــبيع بصــورةهــو عــدم إخــراج الشــيء علــى حقيقتــه  ، وومنهــا : ومــن أنــواع اليــار ، خيــار التــدليس

أحسن ما هي عليه ) .
له صورتان :

o. ( وهـذا مـن بـاب الزيـادة ف الثمـن ) . كتســويد شــعرأن يظهر الشيء علــى وجـه أكمــل مـا كـان عليــه
الارية .

oوهــذا مــن بــاب كتمـــان العيــب فلــه علقــة باليــاره كامــل وفيــه عيــب .ـــأو أن يظهــر الشــيء علــى وج ) 
التقدم ) .

. الفرق بينه وبي العيب : أن العيب وجود صفة نقص ، وأما التدليس فوات صفة كمال
أمثلة :

ومن التدليس : تصرية بيمة النعام ، وهو حبس اللب ف الضرع لياها من يشتيها فيظن أنا كثية اللب .
 ( ل تصروا الغنم .... ) .وقد ذكر الصنف حديث أب هريرة ف قوله 

 عــن ذلــك لنوكانوا يمعون لبنها ف ضرعها ليظن من رآها أنا كثية اللب ، فيشــتيها بزيـادة ، فنهـاهم النــب 
ذلك غش وخداع وتدليس وإيذاء للحيوان .

 ، وف رواية ( من غش فليس من ) وهذه الرواية أعم .) من غشنا فليس منÔا (  وقد قال 
 من اشتاها بعد التصرية فهو باليار ثلثة أيام إذا علم بالتصرية .أن

الخيار بين أمرين :
o. أن يسكها بل أرش
o. من تر �وإن شاء ردها إل البائع وصاعا

. ( مقابل هذه اللبة الت احتلبها ) . من تر �يردها ويرد معها صاعا
 .) وصاعا� من تر (وهذا مذهب الشافعي وأحد ، لوروده ف الديث : 

 ذكر التمر لنه كان غالب قوت الجاز .، والنب  : يرد صاعا� من قوت البلد وقال مالك
والراجح الول .
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. والصراة قد تكون من البقر أو البل أو الغنم ، والميع يكن تصريته
هذا التمر عوض عن اللب الذي كان ف ضرعها ، ولـذلك لـو علــم أنـا مصــراة قبــل أن يلبهـا فـإنه يردهـا ول

 قـال ( مــن اشـتىشيء معها ، لن الصاع وجب مقابــل هـذا اللب ، ولـذلك جـاء عنـد البخـاري أن النـب 
طtها ففيها حلبتها صاع من تر ) فجعــل الصــاع مقابــل vا أمسكها ، وإن سخ tهtها فإن رضيـtمصراة فاحتلب �غنما

اللبة 
 قدر النب. للنزاع � بالصاع ، مع أن اللب قد يكون كثيا� ، وقد يكون قليل� قطعا
 : فهنــا للمشـــتي اليـــار بي الـــرد أو، كتســـويد شـــعر الاريـــة ليظـــن مـــن رآهـــا أنــا شابـــة ومـــن أمثلـــة التســـويد

، لنه يكون أضاف صفة كمالية لكن ل وجود لا ف الصل ف هذا البيع . المساك 
خيار العيب

م / وإذا اشترى معيباi لم يعلم عيبyه فله الخيار ، بين رده� وإمساكه� .
-----------------------

. ( وقيل ما عــده التجــار العتــبون فهو ما ينقص قيمة البيع   هنا خيار العيب ، و– رحه ال –ذكر الصنف 
. ( �عرفهم منقصا

إذا علم بالعيب بعد البيع فالشتي باليار :إما المساك ، أو الرد على البائع. 
مثال : اشتى إنسان سيارة ، فوجد فيها عيبا� ، فنقول أنت باليار : إما أن تسكها أو تردها .

 الرش : هو قســط مـا بي قيمــة الصــحة والعيـب�. ( أو قيمـة هــذا العيــب وهـو قســط مـا بي قيمتـه صـحيحا
. ( �ومعيبا

مثــال : اشــتيت ســيارة بعشــرة آلف ، فوجــدت فيهــا عيبــا� ، فصــارت قيمتهــا بــالعيب ســبعة آلف ر ، فيصــي
قيمة العيب ثلثة آلف ر وهذا هو الرش .

 ظاهره أنه لو أمسكها فإنه يسكها من غي أرش .بين رده� وإمساك�ه ( – رحه ال –وقول الصنف ( 
وقد اختلف العلماء في هذ المسألة :

 : أن له الرش إن أمسكـ السلعة .القول الول
وهذا الذهب .

قالوا : إن الثمن ف مقابل البيع عينا� وصفة ، ولذلك العي الرديئة لا ثن ، والعي السليمة لا ثن .
 : أنه ل أرش ، فل يب البائع على دفع الرش إذا أمسكـ الشتي .القول الثاني

وهذا ما مشى عليه الصنف هنا ، وهو اختيار ابن تيمية رحه ال .
لن الرش معاوضة جديدة ل يب عليها البائع إل باختياره ورضاه .

� بـالعيب وكتمـه ) فـإن الشـتي يثبـت لـه الرش ، وأمـاالقول الثالثً uعالا ) � : التفصيل : إن كان البائع مدلسا
إذا كــان ل يعلـــم بــالعيب فل أرش ، لن البــائع دخــل ف هــذا العقــد علــى بينــة ، لنــه يعلــم أن الشــتي ســوف

يطالبه بالنقص ، وهذا القول هو الراجح .
 ) هقولهyمفهومه أنه لو علم فل خيار له ، لنه دخل على بصية من المر ورضي بالعيب .لم يعلم عيب ( 
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لو اختلف البائع والشتي فيمن حدث عنده العيب ؟
مثال : لو اشتى سيارة ، وبعدما ذهب با رجع وقال : السيارة فيها عيب ، فقال البائع : العيب حدث

عندك ؟ وقال الشتي بل العيب من عندك ؟
. ( �مثاله : باعه عبدا� ث ادعى الشتي أن به عيبا� ( هو عرج مثل

اختلف العلماء :
 : القول قول الشتي .القول الول

لن الصل عدم قبض الزء الفائت بالعيب .
وهذا الذهب

 أن القول قول البائع .القول الثاني :
 قال ( إذا اختلفا التبايعان وليس بينهما بينة ، فالقولـ قول البائع ) .لديث ابن مسعود أن النب 

أن الصل السلمة .
 قال ( البينة على الدعي واليمي على من أنكر ) ( فالدعي هنا الشتي فليأت ببينة ) .أن النب 

أن دعوى الشتي وجود العيب تستلزمـ استحقاق الفسخ والصل عدم الفسخ .
وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وهو الراجح .

م / فإن تعذر رده} تعين أرش}ه .
-----------------------

أي ، فإن تعذر رد البيع فهنا يتعي الرش .
مثال : اشتى سيارة ، ث احتقت هذه السيارة ، ث تبي له بعد ذلك أن هذه السيارة الت احتقت كانت معيبة

( كما لو اخبه شخص بأنا مصدومةـ ) فان للمشتي على البائع الرش ، وليس له الرد ، لن السيارة قد
احتقت ، فله الرش لتعذر الرد .

خيار اختلف المتبايعين في الثمن .
م / وإذا اختلفا في الثمن� تحالفا ، ولكل� منهما الفسخ .

-----------------------
 هو خيار اختلف التبايعي ف الثمن ( ف قدر ثن البيع ) – رحه ال –ما ذكره الصنف 

 ) ر ، فقال البائع : أنا بعتها100مثال : اشتيت هذه الساعة منك ، فلما جئت لنقده الثمن ، أعطيته ( 
 ) فمن القول قوله ؟ 120 ) والبائع يقول بعتها بـ( 100 ) ر ، والشتي يقول اشتيتها بـ( 120عليك بـ( 

يقول الصنف : تالفا ؟ لاذا ؟ 
وكيفية اللف : نص الفقهاء أنه يبدأ بيمي البائع لن القاعدة ف اليان أنه يبدأ بيمي أقوى التداعيي ،

وأقواها البائع لن البيع يرد عليه .
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يلف البائع بالنفي والثبات ، يبدأ بالنفي لن الصل ف اليمي أنا للنفي ، يلف فيقول وال ما بعت
 ) وال لقد120 ) ث يقول الشتي وال ما اشتيت الكتاب بـ( 120 ) وال لقد بعته بـ( 100الكتاب بـ ( 
 ) ث يفسخ العقد إذا ل يرض بقول صاحبه ، فتد السيارة للبائع والثمن للمشتي .100اشتيته بـ( 

 رحه ال - هذا هو الشهور من الذهب .–وما ذكره الصنف 
 ( إذا اختلف التبايعان والسلعة قائمة ول بينة لحدها تالفا) هذا الديث بذاواستدلوا با روي عن النب 

اللفظ ل أصل له .
 وينكر أن120وقالوا : لن كل منهما مدع± ومنكر ، والقاعدة أن اليمي على النكر ، البائع يدعي أن القيمة 

 ، فهنا يتحالفا ويفسخ العقد .120 وينكر أن القيمة 100 والشتي يدعي أن القيمة – 100القيمة 
يعن إذا رضي الشتي بقول البائع فذاك وإل : أن القول قول البائع ، أو يتادان البيع ( القول الثاني في المسألة

فسخ البيع من غي بينة ول شيء  ) .
وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال .

 ( إذا اختلف التبايعان وليس بينهما بينـة ، فالقول قول البائع ، أو يتادان )لديث ابن مسعود . قال : قال 
رواه أبوداود وأحد .

ولن البائع ل يرض بإخراج هذا البيع عن ملكه إل بذا الثمن ، فكيف نبه على قبول ما هو أقل .
، وإذا اختلفا ف قدر الثمن والسلعةـ تالفة ( كما لو اشتى شاة ، فماتت ، ث جاء لينقد البائع البلغ

 ر .600 ) ر ، فقال البائع : ل ، أنا بعتها عليك : 500فأعطاه ( 
: القول قول الشتي وهذا هو الصحيح ، لن الشتي معه الصل . ( البائع يقولوقيل يتحالفان ، فقيل : 

 ) واختلفوا ف الزائد وهو (100 ، فهم إذا� اتفقوا على ( 100 ، والشتي يقول اشتيتها : 120بعتها 
 ) ، والذي ينكر الزيادة هو الشتي ، والقول قول النكر مع يينه ( وهذه قاعدة : أن القول قول النكر مع20

يينه ) ، وهناك قاعدة ثانية ( أن القول قول الغارم مع يينه ) والغارم هنا هو الشتي .
باب القالة

 ( من أقال مسلماi بيعتyه أقال ال عثرتyه ) رواه أبوداود وابن ماجه .م / وقال 
-----------------------

.صاحبه  هي أن يرضى أحد التبايعي بفسخ العقد إذا طلبهالقالة : 
 ) ألف ، وبعدما أخـذتا ، أحببـت أن أرد السـيارة ، فرجعــت للبـائع وطلبـت20مثال : اشتيتu منك سيارة بـ( 

منه أن أرجع السيارة ويعطين ما دفعت ، فوافق البائع .
 ( مــن قــال : قــال رســول ال  الــذي ذكــره الصــنف ،أب هريــرة –، لــديث  ســنة  للمقيــل ( البــائع ) حكمهــا

 � .رواه أبوداودأقال ال عثرته ) بيعته أقال مسلما
{ عثرته } أي غفر ال زلته وخطيئته .  وعند ابن ماجه ( .. أقال ال عثرتـه يوم القيامة ) .

ولن ذلك من الحسان وال يقول ( وأحسنوا إن ال يب السني ) .
هي فسخ ل عقد جديد .
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ومعن الفسخ : أن العقد الول يكون ثابتا� ، ويكون الفسخ من حي القالة .
وعلى هذا فما حصل من ناء بي القالة والعقدـ يكون للمشتي ، وما حصل من عيب يكون عليه .

، هل تصح القالة بعوض ؟ مثال : اشتيت من أحد بيتـه بنصــف مليــون ، بعــد يــومي تنــدمت علــى الشــراء
فجئت إليــه وقلـــت : أنــا تنــدمت علــى الشــراء ، أقلن ، أريــد فســخ الــبيع ، فقــال البــائع ( وهــو أحــد ) ل ،

فالبيع ت ول أريد القالة ، إل أن تعطين عشرة آلف ، اختلف العلماء على قولي : 
 أن القالة ل توز بعوض .القول الول :

وهذا مذهب النابلة .
لن العقد إذا ارتفع بفسخه رجع كل من التبايعي با كان له ، فلم تز الزيادة على الثمن .

 أنا توز بعوض .القول الثاني :
وهذا القول روي عن أحد .

وهذا القرب ، وذلك لن القالة لا كانت فسخا� للعقدـ ، فإن هذا العوض بثابة الصلح بينهما .

باب السلم
م / يصح السلم} في كل� ما ينضب�ط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن ، وذكر

 قyد�مy رyس}ول} اللzه�  :عyنN عyبNد� اللzه� بNن� عyبzاس� رضي ال عنهما قyالyأجله ، وأعطاه الثمن قبل التفرق ،  

ل�فN ف�ي Nي}سNلyء� فـ Nيyف�ي ش yفyل Nسyأ Nنyم : yالyقyفـ . yلثzالثyن� وNيyتـyنzالسyو yةyنzار� : السyمxف�ي الث yل�ف}ون Nي}س Nه}مyو , yةyد�ينyمNال
 .كyيNل� مyعNل}وم� , وyوyزNن� مyعNل}وم� , إلyى أyجyل� مyعNل}وم�

-----------------------
 : عقد على موصوف ف الذمة مؤجل ، بثمن مقبوض ف ملس العقد .والسلم : هو

[ بثمن ] ل بد أن يكون هناك تأجيـل .مؤجل] خرج به العقد على معي ، فليس بسلم . [  عقد على موصوف  [ 
 ] ل بد أن يقبض الثمن كامل� ف ملس العقد .مقبوض في مجلس العقد

. وهو ثابت بالكتاب والسنة والجاع
تuبuوه ) . sاكtف �يsن± إvلt أtجtل± مuسtمÔى tدvب sمuتsنtايـ tدtا تtذvوا إuنtآم tينvذwا ال tهzيـtا أtقال تعال ( ي

 عtنs عtبsدv اللwهv بsنv عtبwاس± رضي ال عنهما قtالt رحه ال - –وأما السنة : فللحديثـ الذي ذكره الصنف 
 ) vهwالل uولuسtر tمvدtقvف tفtل sسtأ sنtم : tالtقtفـ . tلثwالثtو v sيtتـtنwالسtو tةtنwالس : vارtالث�م vف tونuفvل sسuي sمuهtو , tةtينvدtمsال  

لvفs فv كtيsل± مtعsلuوم±ـ , وtوtزsن± مtعsلuوم± , إلt أtجtل± مtعsلuوم±ـ sسuيsلtء± فـ sيtش. ( 
 ] إذا كان ما يوزن كالتوت .وزن معلوم ] أي إذا كان ما يكال كالتمر [ في كيل معلوم[ 

 .“أجع كل من نفظ عنه من أهل العلم على أن السلمـ جائز” : قال ابن المنذر
 .“واتفقوا على مشروعيته إل ما حكي عن ابن السيب” : وقال الحافظ في الفتح

 كيلو من الرز .100 ر ، على أن يعطين بعد سنة 100 : أن أعطي رجل مثاله
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الحكمة منه : 
من أجـل التوسـعة ، لن النســان يتـاج إل نقـود وعنـده تـر أو صـنعة تتـأخر ، فيحتـاج إل شـراء أدوات لصـنعته

أو ثرته .
فالزارع يبدأ زرعه ف شهر ربيع الثان مثل� ، ول يصده إل ف شهر شعبان أو بعده ، ففي هذه الدة هــو باجــة
إل دراهــم لشــراء البــذور أو نفقــة عمــاله أو عيــاله ، أو آلتــه ، وأنــت عنــدك دراهــم لســت باجــة إليهــا ، فتقــول
لــه : أنــا أشــتي منــك بــرا� بــأنقص مــن قيمتــه [ مثل� يســاوي الصــاع ريــالي ، وأنــت تقــول : أشــتيه الن بريــال ]

. �فكل منكما انتفع ، فالول احتاج الال وأخذه ، والثان اشتاه رخيصا
كل ما ينضبط يصح فيه السلم ، هذاهذا ضابط فقهي ،  ) قوله ( يصح السلم} في كل� ما ينضبط} بالصفة

الشرط الول ، ففي الكيل بقدار الكيل وف الوزون بقدار الوزن ، وفيما عدا ذلك بالوصاف .
uسلtم إليه .

سلvم وال
u
لن ما ل يكن ضبطه بالصفة يؤدي إل التنازع والصام بي ال

لو قال الزارع للتاجر : أنا باجة إل نقود للقيام على مزرعت وأنا أريد أن اتفق معك على عقد سلم ،
 كيلو من السكري الذي صفته كذا وكذا مقابل عشرة آلف ر ، فيسلم البلغ الن والتمر إذا100فأعطيك 

جاء وقته سلمه إليه ، ( يدد موعد معي أو إل موسم التمر ) .
والسبب : لئل يكون سبب نزاع عند التسليم ، فقد يقول التاجر : أنا ما أردت هذا ، ويقول السلمـ ( الزارع )

هذا الوجود ، فيحصل نزاع .
 سطل مثل هذا السطل .100مثل : أريد ألف إبريق مثل هذا البريق ، أو 

فما ل يكن ضبطه بالصفة فل يصح السلمـ فيه ، مثل الفواكه والبتقال ، لنا تتلف بالكب والصغر فل
يكن ضبطها بالصفة .

 ) ر أجله� ) قوله Nوذ�ك. �هذا الشرط الثان ، لبد أن يكون الجل معلوما
كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بسب التفاق . ف الديث ( إل أجل معلوم ) لقوله 

فل يصــح أن يكــون مهــول� . لــو قــال : أســلمت إليــك مــائة درهــم بــائة صــاع مــن الــب إل مقــدم زيــد ، فهــذا ل
يوز ، لن مقدم زيد غي معلوم .

: واختلف العلماء لو قال : إلى الجذاذ أو إلى الحصاد على قولين
 : ل يصح .القول الول

وهذا مذهب أب حنيفة والشافعي .
قالوا : لن ذلك يتلف ويقرب ويبعد فل يوز .

 : أنه يصح .القول الثاني
وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية .

قالوا : إنه أجل يتعلقـ بوقت من الزمن يعرف ف العادة ، ل يتفاوت فيه تفاوتــا� كــثيا� ، فأشــبه إذا قــال : إل رأس
السنة ، وهذا القول هو الصحيح .
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؟ مثــال : أن أعطيــك ألــف ر علــى أن تعطيناختلــف العلمــاء فــي الســلم فــي الحيوانــات علــى قــولين 
 رأس من الغنم صفتها كذا وكذا .20بعد سنة 

 ل يصح السلم ف اليوان .القول الول :
وهذا قول أصحاب الرأي .

 نى عن السلمـ ف اليوان ) رواه الاكم والدارقطن وهو ضعيف .لديث ابن عباس ( أن النب 
وقالوا : لن اليوان يتلف اختلفا� متباينا� فل يكن ضبطه .

 أنه يصح السلم ف اليوان .القول الثاني :
وهذا قول جهور العلماء . ( مالك والشافعي وأحد ) .

 استســلف مــن رجــل بكـرا� ، فقــدمت إبــلقالوا : قياسا� على القرض ، فقد روى مسلمـ عــن أب رافـع ( أن النــب 
الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بtكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : ل أجد فيها إل خيارا� رباعيــا� ، فقــال

: أعطوه ، فإن خي الناس أحسنهم قضاء ) .
وهذا القول هو الصحيح .

قوله ( طاه} الثمن قبل التفرقNوأع ) ف �هذا الشرط الثالث من شروط السلمـ ، وهو أن يكون الثمن مقبوضــا
وهذا موضع إجاع بي العلماء . ، ملس العقد 

 ( من أسلف ف شيء فليسلف ... ) والسلف التقدي ، سي سلفا� لا فيه من تقدي رأس الال . لقوله 
ولنه يصي من بيع الديsن بالديsن .

. فإذا تفرقا قبل قبضه بطل
 أن يكون السلم فيه عام الوجود .– رحه ال –من الشروط الت ل يذكرها الصنف 
 .“ل نعلم فيه خلفا�” : قال ابن قدامة 

 وذلك لنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه ( أن القدرة على التسليم شــرط ، ول يتحقــق إل
إذا كان عام الوجود ) .
 ) ر بــائة كيلــو عنــب يــل ف وســط الشــتاء ، ل يــز ، لن الســلtم فيــه ل يوجــد100مثــال : لــو أســلم إليــه ( 

وقت حلول الجل ، إل إذا أريد عنب يفظ ف برادات صح ، لوجوده ف زماننا هذا ، ومثلــه الســلم ف الرطـب
إل وسط الشتاء .

 حال السلمـ أم ل ؟ الصحيح � أنه ل يشتط– وهو قول أكثر العلماء –هل يشتط كون السلtم فيه موجودا
ــــــة وهــــــم يســــــلفون الســــــنة والســــــنتي ، فقــــــال : مــــــن أســــــلف فليســــــلف ف كيــــــل، لن النــــــب   قــــــدم الدين

معلومـ ........ ) ول يذكر الوجود ، ولو كان شرطا� لذكره ، ولنهاهم عن السلف سنتي .
ولنه ليس وقت وجوب التسليم .

 ( من أخذy أموال الناس � يريد أداءها أدى ال عنه ، ومن أخذها يريد إتلفها أتلفه ال ) رواهم / وقال 
البخاري .

-----------------------
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 (من أخذt أموالـ الناس v يريد أداءها أدى ال عنه، ومن حديث أب هريرة ف قوله – رحه ال –ذكر الصنف 
أخذها يريد إتلفها أتلفه ال) ليستدل به على جزاء من أخذ أموالـ الناس يريد أداءها أو إتلفها .

قوله  ( � أموال الناس yمن أخذ ) هذا عام ف أخذ الموالـ عن طريق القرض ، أو البيع إل أجل ، أو
الشركة ، أو العارية ، أو أي معاملةـ من وجوه العاملت الخرى .

أي : عند أخذه لا كانت نيته الوفاء والداء ما يرزقه ال تعال . ( يريد أداءها ) قوله
تأدية ال عنه يشمل تيسيه تعال لقضائها ف الدنيا بأن يعينه ال يوسع رزقه ، ( أدى ال عنه ) قوله

ويسوق له من الال ما يقضي به دينtه لسن نيته ، ويشمل أداءها عنه ف الخرة بإرضائه غريه با شاء
 ف الدار الخرة لسن نيته .– إن شاء ال –ال ، فإن فاته الول ف دار الدنيا ل يفته الثان 

أي : عند أخذه لا ل تكن نيته الوفاء ، بل يريد إتلف ما أخذ على ( ومن أخذها يريد إتلفها ) قوله
صاحبه ، وهو يشمل ما إذا إدÔان وليس عنده نية الوفاء ، أو أخذها بل حاجة وإنا يريد إتلفها على

صاحبها .
ف الدنيا بإتلف الشخص نفسه وإهلكه ، ويدخل فيه إتلف ماله وجاهه وطيب ( أتلفه ال ) قوله

عيشه وتضييق أموره وتعسي مطالبه .
. الديث فيه التغيب ف حسن النية عند الستدانة من الناس

وللمدين حالت :
 : إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء ، فإنه آث سواء مات ول يوفه أو أعسر ف حياته ، فإنه يؤاخذالحالة الولى

يوم القيامة ، لنه غي معذور بالستدانة ، ولنه قصد استهلك مال السلم بغي وجه حق ، وهذا من أكل
... ) .وtل تtأsكuلuوا أtمsوtالtكuمs بـtيـsنtكuمs بvالsبtاطvلv أموال الناس بالباطل ، وقد قال ال تعال (

��   أtب هuرvيـsرtةt حديث وما يدل على ذلك أيضا vبwعن الن قال) sوtأ vه vضsرvع sنvم ، vيه vخtل rةtلمsظtه م tدsنvع sانتtك sنtم 
vهvلمتsمظ vر sقدvب uهsن vم tذ vخuأ rالtص rملtع uهtل tانtك sإن ، rمtهsرvول د rارtينvد tونuل يك sنtأ tلsبtقـ tمsيوsه الsمن v هsلwلtحtيتsلtء± ، فـ sيtش sنvم

 vهsيtلtـ عtلvمuحtف vهvب vصاح vاتtسي�ئ sنvم tذ vخuأ rاتtنtحس uهtل sنuكtي stل sرواه البخاري )، وإن 
مt لtـــهu وtل مtتtـــاعt . فقـــال  ( وعنـــه . قـــال : قـــال  لـــسu فvينtـــا مtـــنs ل دvرsهtـــ sفuمsوا : الu؟ قـــال uـــسvل sفuمsون مـــن الuر sـــدtت t )wنvإ 

ا، tذ لt مــالt هtـ ا وtأtكtــ tف هذtهذا ، وقذ tمtتtش sدtوق vتsاة± ، ويأtكtام± وزtي vصtلة± وtصvب vقيامةsال tمsوtيـ vتsأtي sنtم vتwمuأ sنvم tسvلsفuمsال
sنtأ tــلsبtحســناته قـ sــتtيvنtف sنvــإtف ، vهvاتtن ذا مvــن حسtــ نtاتvهv ، وهtــ نs حسtــ ا مvــ tــى هــذtطsعuهــذا ، فيـ tبtــرtضtا ، و tم هــذtد tكtوســف

vارwح ف النvرuط wuه ، ثsيtعل sتtرحuطtف sمuاهtايtطtخ sنvم tذ vخuأ ، vهsيtلtا عtم tي vضsواه مسلمـ . ) يق
نt(قــال  أtن رســولt اللwــه  وعــن أtبvــ هريــرة  اء مvــ اةv الtsلsحtــ ا يـtوsمt الsقيامtــةv حtتwــ يـuقtــادt للشwــ لvهtــ sهtــ أtلvإ tــوقuقusال wنzدtؤuتـtل 

 رواه مسلم .)الشwاةv الsقtرsنtاء 
فهذه الحاديث تبي عظمة حقوق الغي ، سواء كانت ف النفس ، أو ف العرض ، أو ف الال ، وأن من ظلم

مسلما� ف شيء منها فإنه مؤاخذ به يوم القيامة ، وأن ال يقتص منه لصمه ، وأن هذا المر سبب عظيم
لدخول النار كما نصت عليه الحاديث .
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 : إذا كان الدين ف مباح وبنيته الوفاء ، فإن مات قبل الوفاء من غي تقصي منه ، فإن ال يقضيالحالة الثانية
عنه دينه يوم القيامة ، فيعوض دائنيه فضل� منه وتكرما� ، وأما الدين فل مؤاخذة عليه لعدم تقصيه أو تفريطه .

من مات قبل الوفاء بغي تقصي منه كأن يuعسر مثل� ........ وكانت بنيته وفاء دينه ، ول” قال ابن حجر :
يوفt عنه ف الدنيا ، .... الظاهر أنه ل تبvعة عليه والالة هذه ف الخرة ، بيث يؤخذ من حسناته لصاحب

 .“الدين ، بل يتكفل ال عنه لصاحب الدين ، كما دل عليه حديث الباب
ومن أدtان ف حق واجب لفاقة أو عسرة ، ومات ول يتك وفاء ، فإن ال ل يبسه عن” وقال ابن عبد البر :

 لن على السلطان فرضا� أن يؤدي عنه دينه ، إما من جلة الصدقاتـ ، أو من سهم– إن شاء ال –النة 
 .“الغارمي ، أو من الفيء الراجع على السلمي من صنوف الفيء

باب الرهن والضمان والكفالة
م /وهذه وثائق بالحقوق الثابتة .

-----------------------
أي هذه عقود توثقة ، لن صاحب الدين يتاج إل توثيق حقه ودينه ليضمن حقه ، فالرهن والضمان والكفالة

عقود ليوثق صاحب الدين دينه . ( وكذلك الكتابة والشهادة ) .( تسمى عقود التوثيق ) .
مثال : كأن أبيع منزل على شخص إل أجل ، فأطلب رهنا� لضمن حقي ، أو أطلب ضمانا� أو أطلب

. �كفيل
 بعي يكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها .ن±هو توثقة دين±تعريف الرهن : 

فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يكن استيفاء الدين من بعضهـا .
وإذا الدين أكثر من العي الرهونة فإنه يكن استيفاء بعضه منها .

وإذا كان الدين بقدر العي فإنه يكن استيفاؤه كله منها .
لقــه فكــذلكطمأنينــةتوثقــة الــدين ، فكمــا أن الــدين يوثــق بالشــهود  : الكمــة منــه � لقلــب الــدائن حفاظــا

.يوثق بالرهن 
: والرهن جائز بالكتاب والسنة والجاع

قال تعال ( وإن كنتم على سفر ول تدوا كاتبا� فرهان مقبوضـة ) .
 متفق عليه اشتى من يهودي طعاما� ورهنه درعا� من حديد ) وعن عائشة . ( أن رسول ال 

 : أجع السلمون على جواز الرهنـ .وقال ابن قدامة
 الرهن جائز ف الضر والسفر.

م / فالرهن يصح بكل� عين� يصح بيع}ها .
-----------------------

وما ل يصح بيعه ل يصح رهنه .  ،فكل ما جاز بيعـه جاز رهنهأي : 
 فإنه ل يكن الستيفاء منه إذا تعذر– كالمر ، والكلب والوقف –لن الرهنـ إذا كان ما ل يصح بيعه 

السداد .
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 ) � ) ر، وقلت له أعطن رهنا�، فقال: أعطيك كلب صيد ، فهذا ل يوز، لن100مثال : أقرضت شخصا
الكلب ل يوز بيعه ، لن مقصود الرهن ل يصل منه .

. يصح رهن السيارات والساعات والفرش والطاولت وكل شيء يوز بيعه
ل يصح رهن الهول ، وكذلك ل يصح رهن الوثائق الرسية كبطاقة الحوال وجواز السفرـ ونوها ، لن

هذه الوثائق الرسية ل يكن بيعها عند تعذر استيفاء الديsن .
م / فتبقى أمانة عند المرتهن ل يضمنها إل إذا تعدى أو فرط كسائر المانات .

-----------------------
أي : تكون العي الرهونة أمانة عند الرتن ، ل يضمنها إل إذا تعدى أو فرط ، فإذا احتقت أو سرقت من

غي تعد ول تفريط فإنه ل يضمنها .
مثال : إنسان أخذ السيارة رهنا� ، لكن قدر أنا سرقت ، فل يضمنها لنه ل يتعد ول يفرط .

مثال آخر : إنسان أخذ كتابا� رهنا� ، ووضع الكتاب ف مكان آمن مع كتبه ، لكن هذا الكتاب سرق ، فإنه ل
يضمن لنه ل يتعد ول يفرط . 

 ( ف الفظ ) .التعدي : أن يفعل ما ل يوز ، والتفريط : أن يتك ما يب
. فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن

مثال : أخذ كتابا� رهنا� ووضعه ف الوض ، فجاء الطر فأتلفه ، فهنا يضمن الكتاب لنه مفرطـ .
مثال آخر : أخذ السيارة رهنا� ، فاستعملها ففعل حادثا� فيها ، فإنه يضمن ، لنه تعدى ، لن هذه السيارة

أمانة عنده ، والمانة صفتها ل تستعملها ول تقصر ف حفظها .
قاعدة ( كل من قبض مال غيه بإذن من الغي أو من الشارع فهو أمانة عنده فل يضمن إل بتعد أو تفريط

. (
م / فإن حصل الوفاء} التام انفكy الرهن .
-----------------------

معن الوفاء التام : تسديد البلغ بكامله ، فإذا سدد البلغ كامل� انفك الرهن .
 ومعنـ : انفك الرهن : أن يسلمه الرتن إل الراهن ( وهو صاحبه الصلي ) .

م / وإن لم يحصل .
-----------------------

أي : إن ل يصل الوفاء التام ، وهذا تته صورتان :
. �الصورة الول : ل يصل الوفاء أصل

الصورة الثانية : أو حصل الوفاء وبقي بقية .
م / وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه ، وما بقي من الثمن بعـد وفاء الحق

فلربه .
-----------------------
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أي : إذا ل يصلـ الوفاء من الراهنـ وطلب صاحب الق وهو الرتن بيع الرهن وجب بيعه ، والذي يقوم ببيعه
هو القاضي .
 ول يصـل الوفاء ، وطلب صاحب الق بيع الرهن :إذا حل الدين فاللصة : 

.فإن كان الراهن أذن للمرتن ف بيعه باعه ووف دينـه 
 فــإن أب فــإنه،وفـــاء الديـــن أو بيــع الرهـــن  وإن ل يــأذن فإنـــه ترفــع القضيـــة للحــاكم فيجــبه الــاكم علــى أمـــرين :

يبيعـه الاكم ويوف دينـه .
لو قال صاحب الرهن للمرتن إذا حل الجل ول أوفك فالرهن لك ووافــق علــى ذلـك الرتـن ، فهـل يـوز أم

ل ؟ قولن للعلماء :
أنه ل يوز .القول الول : 

لديث ( ل يغلق الرهن على صاحبه ) رواه الدارقطنـ .
وهذا مذهب أب حنيفة .

 : أنه يوز .القول الثاني
وهذا اختيار ابن القيم وهو الصحيح .

ا الwذvينt آمtنuوا أtوsفuوا بvالsعuقuودvلقوله تعال ( tهzيـtا أtي. ( 
. ( �ولديث ( السلمون على شروطهم إل شرطا� حل حراما� أو حرم حلل

وأما حديث ( ل يغلق الرهن على صاحبه .. ) فمعناه :
: iأن الرتن يأخذ الرهنـ ويستعمله فيأخذ أجرته إن كان يؤجر ومنافعه إن كان ينتفع به ول يكون للراهنأول 

لت بينه وبي صاحبه . vمنها شيء ، وهذا إغلق ، لنك ح
: iعن أنف الراهنـ سواء كان ذلك بقدر الدين أوثانيا � أنه إذا حل الدين ول يوفv الدين أخذه الرتن رغما

بأقل أو بأكثر ، وهذا إغلق ، لنك منعتt صاحبه منه ، وكل الصورتي حرام وأكل للمال بالباطل .
وما بقي من الثمن بعـد وفاء الحق فلربه .م / 

-----------------------
أي : ما بقي من ثن ( الرهن ) بعد بيعه وأخذ الرتن يرجع لربه وصاحبه وهو الراهن .

 ألف ، والرهن سيارة ، فلما حل الجل ل يسدد الراهن ، فهنا تباع السيارة ، فلما بعناها50مثال : الدين 
 . للراهن– وهو عشرة آلف – ألف ويرجع الباقي 50 ألف ، يأخذ الرتن 60وجدناها تساوي 

 على الراهن .40فإن كانت السيارة تساوي � ألف ، تبقى عشرة آلف دينا
م / وإن أتلف الرهنy أحد� فعليه ضمان}ه .
-----------------------

 ) كيسا� من الرز نوع معي ، فهنا يضمن (50فعليه ضمانه : إما بالثل إن كان له مثل كما لو كان الرهن ( 
 ) كيس من الرز .50

وإما بالقيمة : إذا ل يكن التضمي بالثل .
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م / ونماؤه} تبع له .
-----------------------

أي : وناء الرهنـ تبع للرهن .
فالرهن إذا كان له ناء ، فهذا النماء يكون للراهنـ ، لكن هذا النماء يكون تبعا� للرهنـ .

مثال : لو كان الرهن شاة ، فهذه الشاة ف مدة الرهنـ جاءت بولد ، فهذا الولد تبع للشاة ( وتكون ملك
للراهن ) لكن يكون الولد يكون تبع الرهن ، فليس للراهنـ أن يأت للمرتن ويقول سلم ل الولد ، أنا رهنت

الشاة ول أرهن الولد ، الواب : ل ، ناء الرهن تبع له ، لن هذا فرع عن أصل ، والفرع تبع للصل .
ومؤنت}ه على ربه� .

-----------------------
أي : ومؤنة الرهن على ربه وهو الراهن ( الدين ) .من مأكل ومشرب وحفظ وصيانه ، لن الال ماله .
لو فرض أن الرهنـ شاة ، فطعامها وشرابا وحفظها على الراهن وليس على الرتن شيء ، لن الال ماله

فوجب عليه حفظه .
 ( الظهـر} يركــب بنفقتــه� إذا كـانم / وليس للمرتهن النتفاع} به إل بإذن الخـر أو بـإذن الشــارع فــي قــوله 

مرهوناi ، ولبن الدر ي}شرب} بنفقته� إذا كان مرهـوناi ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) رواه البخاري .
-----------------------

أي : يرم على الرتن أن ينتفع بالرهن ، وهذه السألة تنقسم إل قسمي :
 : ما ل يتاج إل مؤنة كالدار والتاع ونوه ، فهذا ل يوز النتفاع به بغي إذن الراهن .الولى

. �قال ابن قدامة : ل نعلم ف هذا خلفا
كالسيارة ، فل يوز أن ينتفع الرتن با إل بإذن من الراهن .

 : إذا كـــان مركوبـــا� أو ملوبـــا� ، فـــإنه يـــوز للمرتـــن النتفـــاع إذا قـــام بنفقتـــه ولـــو ل يـــأذن الالـــك ، ويكـــونالثانيــة
 رحه ال - بقوله : بإذن من الشارع ) .–( وهذا مراد الصنف النتفاع بقدر النفقة 

كأن يكون الرهنـ دابة ( بعيا� ) واحتاج الرتن إل الركوب ، فإنه يركبه ولــو ل يســتأذن مــن الراهــن ، لن الشــارع
هو الذي أذن له ، لن الشارع جعل النتفاع مقابل النفقة .

وهذا مذهب النابلة .
إذا كان مرهونا� ، ولب الدwر� يuشرب بنفقته إذا  الظهر يركب بنفقته ( – الذي ذكره الصنف لديث أب هريرة –

 .رواه البخاريكان مرهونا� ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) 
مسألة : هل القبض شرط للزومـ أم ل ؟ مثاله : قلتـ لشــخص : بعتــك ســيارت بشــرط أن ترهنن هـــذه الســاعة ،

قال : قبلت ( ول يقبض الرتن الساعة) .
 : أن قبض الرهن شرط للزوم .القول الول

وهذا مذهب أكثر العلماء .
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وعلــى هــذا القــول : فــإن للراهــن أن يتصــرف بــالرهن ( وهــو الســاعة كمــا ف الثــال الســابق ) بيعــا� أو هبــة لنــه ل
يقبضه .

لقوله تعال ( فرهان مقبوضة ) . وعلى هذا الرهان الت ل تقبض ل أثر لا ول تنفع .
 ( الظهــر يuركــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــا� ..... ) فالــديث ظــاهر ف صــورة مــا إذا قبــضواســتدلوا بــديث النــب 

الرتن الرهنـ .
 أقبــض اليهــودي الــدرع ، ولــو ل مــات ودرعــه مرهونــة عنــد يهــودي أقبضــه أيــاه ، فالرســول وقــالوا : إن النــب 

يكن القبض شرطا� لا أقبضه إياه .
 : أن القبض ليس شرطا� للزومـ ، بل يلزم الرهن بجرد عقد الرهنـ .القول الثاني

وعلى هذا القول فل يوز للراهنـ أن يتصرف فيه ، ولو تصرف فيه فإن تصرفه غي صحيح .
وهذا مذهب الالكية وهو اختيار ابن تيمية رحه ال .

لعموم قوله تعال ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وعقد الرهنـ تام بالتفاق فيجب الوفاء به .
ولقوله تعال ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول� ) والعقد عهـد وقد تعاقدا على الرهنـ فيجب الوفاء به .

ولــديث ( الســلمون علــى شــروطهم ) وجــه الســتدلل : أنــه لــا شــرط عليــه الرهــن وقtبvــل هــذا الرهــن فــإنه يــب
العمل بقتضاه ، ومقتضاه عدم التصرف فيه بغي إذن الرتن .

انـtتtهuولقــوله تعــال (  نt بـtعsضuــكuمs بـtعsضــا� فـtلsيـuؤtد� الwــذvي اؤsتvuــنt أtمtــ  ) وهــذا دليــل علــى أنــه إذا حصــل الئتمــان لفtــإvنs أtمvــ
يلزم القبض اكتفاء بالئتمان عليه ، ولذا أكد ال تعال على الؤتن أن يؤدي أمانته حيـث أمــره بـالداء وبتقـوى

ال .
فهذا الرتن الذي شرط الرهنـ وتركه عند الراهنـ قد ائتمنه عليه وتركه عنده ، وإذا كان قد ائتمنـه عليـه فـإنه يـب

الوفاء با يقتضيه الرهنـ وهو أن يبقى عنده أمانة .
وقالوا : إن القولـ باشتاط القبـض يـؤدي إل الصــومة والنـزاع وفتـح بـاب التحايــل ، لن هـذا الشــخص إذا عقــد
العقــد وعلــم أن الرهــن ل يلــزم إل بــالقبض فــإنه ســيعقد هــذا العقــد ويتحايــل ف تــأخي قبــض الرهــن ث بعــد ذلــك

يتصرف فيه ببيع أو غيه ، فينشأ عن ذلك النزاع والصومة .
وهذا القول هو الراجح ، وأما الــواب عــن اليـة ( فرهــان مقبوضـة .. ) فقــالوا : إن ال ل يـذكر ف اليـة القبــض
على وجه الطلق ، وإنا ذكره ف حال معي وهو السفرـ ، فهنـا ل يكــن التوثقـة إل برهــن مقبوضـة ، لنــك إذا
ل تقبــض الرهــن وليــس بينكمــا مكاتبــة صــار ذلــك عرضــة بــأن يحــدك الراهــن ، ومــا يــدل علــى ذلــك بقيــة اليــة
( فإن أمن بعضكم بعضا� فليؤد الذي أؤتـن أمـانته ) فهـذا يـدل علــى أنـه إذا حصــل الئتمـان بيننـا فإننـا يـب أن

نعتمد على أداء المانة سواء حصل القبض أم ل يصل ، وإل لكانت هذه الملة ل معن لا .
باب الضمان والكفالة

م / والضمان} أن يضمنy الحق عن الذي عليه .
-----------------------

ن ، ضمن الشيء ضمنا� .مsمsض�لغة : مشتق من الض� تعريف الضمان ، وهو – رحه ال –ذكر الصنف 
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: � أن يضمنt الق عن الشخصـ الذي عليه الق .وشرعا
يب على غيه .قد  التزام النسان نفسه ما وجب أو ما أو

 : أن تــرى شخصــا� مســكا� بشــخص يريــد أن يــاكمه ويــدفعه إل ولة المــور لنــه يطلبــه مــال ،مثــال مــا وجــب
فتأت أنت وتقول لذا الطالب أنا ضامن فلن .

 : أن يقول لك شخص إن أريد أن أشتي من فلن ســيارة وهــو ل يعرفن ، فأريــدك أن تضــمننمثال ما يجب
ف قيمتها .

وهو ثابت بالكتاب والسنة والجاع :
لu بعي ) أي : مـاقال تعال ( ولن جاء به حل بعي وأنا به زعيم ) 

أي ولن جاء بصـواع اللــك الـذي فقـد ( حvـ
يمله من الطعام ( وأنا به زعيم ) أي كفيل ضامن .

 .رواه أبوداود ( الزعيم غارم ) وعن أب أمامة . قال : قال رسول ال 
 ل يصـلي علــى رجـل عليـه ديsـن ، فـأتt بيÔـت ، فســأل عنـه ( هــل عليـه ديــن ؟ولديث جـابر قــال ( كـان النـب 

قــــالوا : نعــــم ، دينـــاران ، قــــال : صـــــلوا علــــى صـــاحبكم ؟ فقــــال أبـــو قتــــادة : هـــا علــــيÔ يـــا رســــول ال ، فصــــلى
عليه .. ) رواه أبو داود .

قال ابن قدامة : أجع السلمون على جواز الضمان .
يضــمنه ، ويــوز �فالضــمان بالنســبة للمضــمون عنــه والضــمون لــه جــائز ، فيجــوز للنســان أن يطلــب شخصــا

. �للبائع أن يطلب من الشتي ضامنا
وأما بالنسبة للضامن فهـو مســتحب ، لنـه مـن الحسـان ، وال تعـال يقـول ( وأحسـنوا إن ال يـب السـني )
لكن هذا مقيد بقدرة الضامن على الوفاء ، فإن ل يكن قـادرا� على الوفــاء ل يســتحب الضـمان ف هـذه الــال ،

لن فيه ضررا� عليه ، ول ينبغي لسلم أن يتحمل عن غيه ما فيه ضرر عليه .
. وأركانه ثلثة : ضامن ، ومضمون عنه ، ومضمون له

الضامن : هو التحمل .
الضمون عنه : هو التحمل عنه . ( وهو الشتي ) .

الضمون له : الالك له . ( وهو البائع ) .
: شروط الضمان

: iلن الضمان تبع بالتزام حق مال فل يصح إل من يوز تصرفه ف ماله   من جائز التصرف : أن يكونأول.
تقدم تعريف جائز التصرف وهو : البالغ العاقل الر الرشيد ) . ( 

: iرضا الضامن ، لن الضمان تبع بالتزام الق ، فاعتب له الرضا ثانيا 
: iأو مــآله إل العلــم . مثــاله : أن يقــول الضــامن : أنــا أضــمن ديــن هــذا الشــخصثالثــا � أن يكــون الــدين معلومــا

وكان الدين الذي عليه ألف ر .
لكن لو قال : للناس أنا ضامن لكل ما يشتيه هذا الشخصـ ، فهذا فيـه جهالـة يــدث بسـببها النـزاع ، وكــل مـا

يؤدي إل الهالة والنزاع فإنه ل يصح .
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واختلــف العلمــاء هــل لصــاحب الــق مطالبــة مــن شــاء منهمــا ، أو ل يطــالب الضــامن إل إذا تعــذر مطالبــة
الضمون عنه على قولي :

: أن لصاحب الق مطالبة من شاء منهما .القول الول 
وهذا مذهب المهور .

قالوا : لن الق ثابت ف ذمتهما فله مطالبة من شاء منهما .
 ( الزعيم غارم ) والزعيم هو الضمي ، والغuرم : أداء شيء يلزمه .وقد قال النب 
.ل يوز لصاحب الق أن يطالب الضامن إل إذا تعذر مطالبة الضمون عنه  القول الثاني :

وهذا القول هو الصحيح وقوى هذا القول ابن القيم واختاره الشيخ السعدي رحه ال .
لن الضامنـ مسن وقد قال ال تعال ( مـا علــى الســني مــن ســبيل ) فليـس لنـا عليـه مــن سـبيل وهـو مســن إل

أن يتعذر الق .
ولن الضمون أصل والضامن فرع ، وإذا أمكن الرجوع إل الصل فإنه يuستغن به عن الفرع .

. الق من هو عليه استيفاءولنه من الستقبح أن يطالب الضامن بالق الذي هو على غيه مع القدرة على 
هــل يــوز أخــذ الجــر علــى الضــمان ؟ مثــال : ذهبــت إل زيــد وقلــت لــه : أريــدك أن تضــمنن عنــد فلن ؟

فقال زيد : ل مانع عندي ، لكن أضمنك بألف ر .
الواب : ل يوز أخذ الجر على الضمان لمرين :

 أن الضمان من باب الحسان والعروف الذي يuبذل ابتغاء وجه ال .المر الول :
ــاني : ذ العـــوض يســـتلزم أن يربـــح فيمـــا إذا وفÔـــ عـــن الضـــمون عنـــه ث أخـــذ الـــق منـــه ، فيصـــيالمــر الث  أن أخsـــ

. �كالقرض الذي جر نفعا
. الضمان عقد لزم ، فليس للضامن أن يرجع عن ضمانه ، فل يلك الرجوع

م / والكفالة : أن يلتزم بإحضار بدن الخصم .
-----------------------

 تعريف الكفالة وهي : أن يلتزم بإحضار بدن الصم .– رحه ال –ذكر الصنف 
 ن لحضارفهي ضمانsبدن من عليه دي .

مثـــال : رجـــل أقـــرض شخصـــا� مـــائة ر ، فجـــاء رجـــل فكفـــل الرجـــل ، فلمـــا حـــل الجـــل جـــاء الغري إل الكفيـــل
وقال : أعطنـ حقي ، فقال الكفيل : خذ هذا الكفول .

. وعلى هذا فالفرق بي الضمان والكفالة : أن الضمان يتعلق بالموال ، والكفالة تتعلقـ بالبدان
والدليل على الكفالة :

لtهu مtعtكuمs حtتw تـuؤsتuونv مtوsثvقا� مvنt اللwهv لtتtأsتـuنwنv بvهv إvلw أtنs يtuاطt بvكuمsقوله تعال عن يعقوب (  vسsرuأ sنtل tالtق. ( 
 ( الزعيم غارم ) والزعيم لفظ عام يطلــق علــى الكفيــل وعلــى الضــمي  ، ومعنـ ( غــارم ) أي ملــزم نفســهوقال 

با ضمن .
: الفرق بين الضمان والكفالة
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: iأن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن . أول 
: iأن الكفيل يبأ بوت الكفول أو تلف العي الكفول با ، والضامنـ ل يبأ بوت الضمون .ثانيا 
: iثالثا. � أن الكفالة تصح مؤقتة ول يصح الضمان مؤقتا
: iأنه يصح ضمان دين اليت دون كفالته . رابعا 

: ل تصح الكفالة في الحـدود
وهذا مذهب أكثر العلماء .

وهـــو رواه الــــبيهقي ( ل كفالـــة ف حـــد ) لـــديث عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده . قـــال : قـــال رســـول ال 

 .ضعيف
 الكفول له .إحضارولنه حد ل يكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه 

وتنقلبـ الكفالة إل ضمان إذا تعذر إحضار الكفول مع حياته ، فإن الكفيل يضمن ما عليه من دين لقول
 : الزعيم غارم .النب 

م / فكل� منه}ما :
-----------------------

أي الضامن والكفيل .
ضامن .

-----------------------
فالضامن ضامن للحقـ ( الال ) ، والكفيل ضامن للبدن .

 م /  إل .
-----------------------

 بقوله :– رحه ال –أي : إل ف حالت ل يضمن ، وهذه الالت ذكرها الصنف 
 إن قام بما التزمy به .

-----------------------
أي إن قام الضمون عنه با التزم به من الق أو سلم الكفول نفسه ، فهنا ينتهي الضمان .

فإذا قضى الضمون الدين الذي عليه فقد برىء الضامن .
م / أو أبرأه صاحب الحق .

-----------------------
أي : إذا أبرأ صاحب الق ( وهو الضمون له ) أبرأ الضامنـ فهنا يبأ الضامن ويبقى الق على الضمون .

كأن يقول التاجر : أبرأتك يا ضامن ، وأكتفي بصاحب الق .
لنه أبرأه من الضمان فقط ( يعن من الوثيقة ) أما الدين فهو متعلق بصاحب الق .

م / أو برىء الصل .
-----------------------
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أي : إذا أبرأ التاجر الضمون عنه ( وهو من عليه الق ) فإن ذمة الضامن تبأ .
لنه إذا برئت ذمة الضمون عنه ل يبق هناك شيء يضمن ، ولنه إذا برىء الصل برأ الفرع .

الصل tلكن لو أبرأ الضامن فإنه ل يبأ الضمون عنه ، لن الصل ل يبأ بباءة التبع ، والقاعدة : إذا برىء
برىء الفرع ل العكس .

. إذا استوف الضمون له من الضامن فإنه يرجع على الضمون عنه إذا نوى
وهذه المسألة لها أحوال : 
إذا نوى الرجوع فإنه يرجع .

نـــوى التـــبع ( يعن أداه بنيـــة أنــه متبعـــا� عنـــه ) فهـــذا ل يرجـــع ، قـــال ف النصـــاف : بل نــزاع ، لنـــه متطـــوعإذا 
بذلك فأشبه الصدقة .

. فالراجح أنه يرجع ،  أن يقضي عنه ول ينو تبعا� ول رجوعا� ، بل ذtهtل عن قصد الرجوع وعدمه 
 يبرأ بالحــوال التاليـة :أما الكفيل فإنه

أن يuسلم الكفيل .
بوت الكفول ، لن إحضاره ف هذه الالة متعذر .

بإبراء الكفول له ( صاحب الق ) .
إذا سلم الكفول نفسه .

. ( إذا برىء الكفول برىء الكفيل ل عكس )
باب الحجر لفلyس� أو غير�ه

لغة : النع .الجر 
iمنع النسان من التصرف ف ماله إما لصلحته أو لصلحة الغي .وشرعا : 

وينقسم إلى قسمين :
 : حجر لصلحة الغي :الول

فيمنـــع النســـان مـــن التصـــرف ف مـــاله فقـــط ، فـــإذا كـــان النســـان مـــدين ، وديsنـــه أكـــثر مـــن مـــاله ، حuجـــر عليـــه
ة فلمـلصلحةـ الغرماء ، وينع من التصـرف ف مـاله فقــط ، فل يـبيع ول يشـتي ول يرهــن ول يهـب ، أمــا ف الذ

بأس ، فلو استدان من غيه شيء فإن له ذلك .
 : حجر لصلحة الجور عليه ( كالجر على السفيه والنون والصغي ) .الثاني

 ذكر النوعي ، وبدأ بالجر على الفلس ، فقال :–والصنف - رحه ال 
م / ومن له الحق فعليه أن ي}نظ�ر المعسر .
-----------------------

أي : إذا كان الدين معسرا�ـ ل يستطيع ول يلك السداد ، فإنه يب على صاحب الق أن ينظره ويــرم مطــالبته
.
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رtة± لقـوله تعـال (  رtة± فـtنtظvـرtةr إvلtــ مtيsسtــ انt ذuو عuسsــ دt ذو عســرة ( فنظـرة ) أي فعليكــم نظــرة إلوtإvنs كtـ ) . أي وإن وuجvـ
ميسرة .

العسر : هو الذي ل شيء عنده يسدد الدين . فهذا يب انظاره ويرم حبسه .
م / وينبغي أن يـ}يyسxر على الموسر .

-----------------------
أي : يستحب لصاحب الق أن ييسر على الوسر إما بوضع بعض الدين وأن يط منه أو إنظاره .

فالتيسي على الوسر يكون بأمرين :
: iبالط والوضع عن بعض الدين .أول 
: iإنظاره وتأجيله .ثانيا 

 ر ، فهذا يكفين .800مثال : الدين قدره ألف ر ، فيحط منه فيقول أعطن 
وقد جاءت الدلة على استحباب التيسي على الوسر .

 ( مــن نفــس عــن مســلم كربــة مــن كــرب الــدنيا نفــس ال عنــه كربــة مــنعــن أب هريــرة . قــال : قــال رســول ال 
رواه مسلم .كرب يوم القيامـة ، ومن يسر على معسرـ يسر ال عليه ف الدنيا والخرة ) 

 tةtادtتtأب قـ sنtوع  vهwول اللuرس uتsعvس : tالtق  uولuيق )sنtع sف�سtنـuيـsلtفـ ، vةtامtيvالق vمsوtيـ vبtرuك sنvه مwالل uهtي مtنs سtرwهu أtنs يـuنtج�
 uهsنtع sعtضtي sر± أو vسsعuم(. rمسلم uرواه 

 tريرةuأب ه sوعن  vهwول اللuسtر wأن  tالtق)sجاوزtتtفـ �را vسsعuم tتsيtتـtإذا أ : uاهtتtفvل uولuقtان يـtكtو ، tاسwالن uنvدايuي rرجل tانtك 
 uهsعن tزtجاوtتtه فـwي اللvلقtا فwعن tتجاوزtي sه أنwالل wعلtل ، uهsنtع (. vليهtع rمتفق

 tةtريرuأب ه sوعن  هwالل uولuرس tالtق : tالtق ) سـsعuر مtظsنtمن أvـvه vشsرtل� عvظ tتstت vةtيامvالق tمsوtه يـwالل uهwأظل ، uهtل tعtضtو sأو �ـvرا
 uهzلvظ wإل wلvل ظ tمsوtيـ (. rصحيح rحسن rال حديثtوق zالتمذي uرواه

م / ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملi بالقدر والصفات .
-----------------------

 الالة الثانية مــن حـالت الـدين ، وهـو أن يكـون عنـده مــال يسـتطيع الوفـاء ، فهـذا– رحه ال –ذكر الصنف 
يب عليه السداد ويرم أن ياطل بالق الذي عليه .

 ) أي بــأن يــؤدي الــق الــذي عليــه بالصــفةوالصــفات) يعن بالعــدد ، فالــدين ألــف يســدده ألــف . ( بالقدر ( 
الت أخذها . 
فuــوا بvــالsعuقuودvلقــوله تعــال ( sوtــوا أuنtآم tينvــذwا ال  ) وهــذا يشــمل أصــل العقــد ووصــفه ، أي فكمــا أنــه يــب الوفــاءيtــا أtيـzهtــ

بأصل العقد فكذلك يب الوفاء بصفة العقد .
 ( مطل الغني ظلم ) .م / قال 

-----------------------
 حديث أب هريرة ( مطل الغن ظلم ) ليستدل به على تري الماطلة بالسداد .– رحه ال –ذكر الصنف 

) القادر على الوفاء .الغني (        ) النع ، يعن منع ما يب على النسان دفعه من دين . المطل(
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 ، ( ظلـم ) فـإذا كـان ظلـم وجـب أن يــزال ، فـإن أب حبـسفالديث دليل على تري الماطلة بــالق ، لقــوله
بطلب صاحب الدين لن الق له .

 .رواه أبوداود  (ل الواجد يل عرضه وعقوبته)  وقال
 . ) يعن  مطللي (

 ) القادر على الوفاء.الواجد( 
أي لصاحب الدين أن يذمـه ويصفه بسوء القضاء .( عقوبته ) حبسه . ) عرضه( 
. مفهوم الديث أن مطل غي الغن ليس بظلم

باب الحوالة
 الديث الذي يتعلق بالوالة وأحكامها ، لنه يرى أن ذلك من التيسي .– رحه ال – ث ذكر الصنف 

 ( وإذا أحيل بدين�ه� على مليء فليحتل ) والمليء هو القادر على الوفاء ، الذي ليس ممــاطل، iم / قال 
ويمكن تحضيره لمجلس الحكم .

-----------------------
الال عليه .إل ذمـة اليل  نقل الق من ذمـة الوالة هي :

مثــال : زيــد يطلــب عمــر مـائة ر ، وعمــر يطلــب خالـد مـائة ر ، فجــاء زيـد إل عمــر وقــال أعطن حقــي فقــال
عمر : إن ل حقا� عند خالد هو مائة درهم وقد أحلتك عليه .

إذا� تول الق من ذمة عمر إل ذمة خالـد .
من عقود الرفاق ، فيها إرفاق للطالب والطلوب ، أما الطالب فوجه الرفاق ف حقه أنه ربا يكونالوالة و

�الطلوب ذا صلة بالطالب بقرابة أو غيه فيشق عليه أن يطــالبه ، فيحيــل الطلــوب علــى الثــالث فيكــون إرفاقــا
باليل { الطالب }.

أمـــا بالنســـبة للمطلـــوب فلن الطـــالب قـــد يكـــون ســـيء العاملـــة بالنســـبة للمطلـــوب يضـــايقه ويكـــثر الـــتداد عليـــه
فيتخلص منه بالتحويل إل ذمة الخر فيكون إرفاقا� بالطلوب ) .

: أركانها
وله حق . : وهو من عليه الق محيل
 : وهو من له الق .محال

 : وهو الطلوبـ للمحيل .محال عليه
 ، اختلف العلماء على قولين :هل يب على من أحيل بقه أن يتحول أم ل

 أنه يب أن يتحول إذا كان على مليء .القول الول :
وهذا مذهب النابلة .

 بذلك ( ..فليحتل .. ) وهذا أمر والمر للوجوب .لمر النب 
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 : أنه ل يب بل يستحب .القول الثاني
وهذا مذهب جهور العلماء .

وقالوا : الديث ممول على الستحباب ، لن حقه ف ذمة اليل فل يوز نقله إل غيه بغي رضاه .
 ( علـى مليءوالقول الول هو الصحيح : وهو أنه يب أن يتحول ، لكن بشرط أن يكـون علــى ملىء لقـوله 

 (
. تعريف الليء ؟ هو القادر على الوفاء باله وبقوله وببدنه

 يكون عنده القدرة على الوفاء ، أي : أن يكون عنده مال .بماله :
 أل يكون ماطل� .بقوله :
 معنــاه أن يكــنt مــاكمته شــرعا� وعــادة ( يكــن إحضــاره للــس الكــم ) ، فــإن ل يكــن إحضــاره للــسببــدنه :

الكم ، فإن الال ل يلزمه قبول الوالة .
مثال : كأن يقول أحلتــك علــى أبيـك ، فـإنه هنـا ل يلزمـه قبـول الوالـة لنـه ل يكـن شـرعا� إحضـار الب للــس

 ( أنت ومالك لبيك ) .لقضاء وقد قال النب 
وكــذلك لــو أحــاله علــى أمي البلــد ، فــإنه ل يلزمــه قبــول الوالــة ، لن أمي البلــد ل يكــن إحضــاره للــس الكــم

عادة .
 ) مفهومه أنه لو أحيل على غي ملىء ل يلزمه الوالة وذلك لمرين :  )على مليءفقوله

 : لفهوم الديث ( .. على ملىء ) فمفهومه أنه لو أحيل على غي ملىء فل يلزمه القبول .المر الول
 ( ل ضرر ول ضرار ) . : لن ف ذلك ضررا� عليه ، وقد قال النب المر الثاني

 ويشتط ف صحة الوالة رضا اليل بل خلف .، قال الشوكانيأما اليل فيشتط رضاه : 
لن الديsن عليه فل يلزمه أن يسدد عن طريق الوالة .

أما الال عليه فل يعتب رضاه ، والسبب : لن للمحيل أن يستوف الــق بنفســه أو بــوكيله ، وقــد أقــام الــال
مقام نفسه بالقبض ، فلزمـ الال عليه الدفع إليه كالوكيل .

: إذا تت الوالة ماذا يتتب عليها
 إذا تت الوالة بأن تت شروطها ، نقلت الـق مــن ذمــة اليــل إل ذمـــة الـال عليـه ، ويـبأ اليـل بـراءة كاملــة ،

 : وهو قول عامة الفقهاء .قال الموفق
وعلــى هــذا فلــو قــدر أن الــال عليــه افتقــر بعــد تــام الوالــة ، فــإن الــال ل يرجــع علــى اليــل ، لن الــق انتقــل

انتقالة كاملة من ذمة اليل إل ذمة الال عليه .
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الحجر لمصلحة الغير
م / وإذا كــانت الــديون} أكــثر مــن مــال� النســان وطلــب الغرمــاء أو بعضــهم مــن الحــاكم أن يحجــر عليــه :

حجر عليه ، ومنعه من التصرف في جميع ماله .
-----------------------

 الالة الثالثة من حالت الديون : وهي إذا كانت ديونه أكثر من ماله .– رحه ال –ذكر الصنف 
فإذا كانت ديون النسان أكثر من ماله فإنه يجر عليه ، إذا طلب الغرمـاء ذلك [ الغرماء ] أصحاب الديون .

 رحه ال - ) .–ومعن الجر : منع النسان من التصرف ف جيع ماله ( كما قال الصنف 
وينقسم إلى قسمين :

 بذكره .– رحه ال – ( وهم الغرماء ) وهو الذي بدأ الصنف  : حجر لصلحة الغي :الول
 : وحجر لصلحة الجور عليه :الثاني

( كالجر على السفيه والنون والصغي ) .
 فيمنع النسان من التصرف ف مــاله بالقسم الول وهو الجر لصلحة الغرماء ، – رحه ال –بدأ الصنف

فقط ، فإذا كان النسان مدين ، وديsنه أكثر من ماله ، حuجر عليه لصلحة الغرماء ، وينــع مــن التصــرف ف
مــاله فقــط ، فل يــبيع ول يشــتي ول يرهــن ول يهــب ، أمــا ف الذمــة فل بــأس ، فلــو اســتدان مــن غيه شــيء

فإن له ذلك .
 حجر على معاذ ماله وباعه ف دين كانوالدليل على الجر حديث كعب بن مالك عن أبيه ( أن رسول ال 

عليه ) رواه الدارقطنـ .
ولن ف الجر عليه حاية لق الدائن ، وحاية لذمة الدين ، لئل تبقى ذمته مشغولةـ بالدين .

م / ثم يصفي ماله .
-----------------------

أي : أن يباع ما وراءه ، فإذا كان عنده دكان تباع البضاعة الت فيه ، وإذا كان عنده عقار فإنه يباع .
. البيت الذي يسكنه والسيارة الت يركبها ل تباع ، لن هذه بثابة المور الضرورية

م / ويقسمه على الغرماء بقدر ديونه�م .
-----------------------

. ونعطي كل واحد من الغرماء بقدر نسبته دينإل المن مال الفلس  الوجود كيفية التوزيع : أن يuنسب
} المــوع :5000} وأحــد {3000} وخالــد {2000مثــال : إذا كــان رجــل عليــه ديــن ، وممــد يطلبــه {

 } فيكون التوزيع كالتال .5000 ، ول ند عنده إل { 10000
 وأحــد :1500 ، وخالــد : 1000 } ، يرج النصف فيصي ممد لـه : 1000 } إل { 5000ننسب { 

2500. 
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مثــال آخــر : الــديون خســمائة ألــف ، كــل واحــد مــن الغرمــاء المســة لــه مــائة ألــف ، فلمــا أحصــينا مــال الفلــس
فــإذا هــو مــائة ألــف ، انســب الوجــود مــن مــال الفلــس إل مــال الــديون يســاوي المــس ، فنعطــي كــل واحــد مــن

. ( �الغرماء المس ( فيأخذ كل واحد منهم عشرون ألفا
ليحصــــي ثنـــه ويضــــبطه ، أحـــدهما : ويســــتحب أن يضــــر الفلــــس الــــبيع لعـــان أربعـــة :قـــال ابـــن قدامـــة : 

 أن تكــثرالثالث : أنه أعرف بثمن متاعه وجيده ورديئه ، فإذا حضر تكلم وعرف الغب مــن غيه ، الثاني :
 أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه .الرابع :الرغبة فيه ، فإن شراءه من صاحبه أحب إل الشتي ، 

: قال الفقهاء : يستحب إظهار الجر الذي إعلنه ف أماكن مشهورة واستحب إظهاره لفائدتي
 : ليظهر من له دين عند هذا الرجل .الفائدة الولى

 لتجتنب معاملته كيل يستضر الناس بضياع أموالم عليه .الفائدة الثانية :
م / ول يقدم منهم .

-----------------------
أي ل يقــدم صــاحب ديــن علــى آخــر ، فل يقــدم الســابق علــى اللحــق ، أو صــاحب الكــثي علــى القليــل . فل

فرق بي هؤلء .
فلو واحد دينه  مائة ألف ، والثان دينه خسة آلف ، كل واحد من هؤلء يأخذ المس .

م / إل صاحب} الرهن برهنه� .
-----------------------

قبل نبدأ بقسمة مال الفلس على الغرماء ، نبدأ بصاحب الرهن .
 ( من أدركه ماله بعينه� عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ) متفق عليه .م / وقال 

-----------------------
هذه الالة الثانية الت يقدم فيها أحد الغرماء على البقية  ، وهو من وجد ماله بعينه عند من أفلس .

مثال : شخص باع على الفلس عشرة أكياس من الرز وأفلس الشتي وحجر عليه الاكم ، ولكن جاء
صاحب الرز ووجد العشرة الكياس موجودة ول تتغي ول يقبض من ثنها شيئا� ، فلصاحب الكياس العشرة

أنت أحق با ، خذ الكياس وأمرك قد انتهى .
مtنs أtدsرtكt مtالtهu بvعtيsنvهv عvنsدt رtجuل± - أtوs إنsسtان± - قtدs أtفـsلtسt ( – رحه ال –لديث الباب الذي ذكره الصنف 

( vهvsيtغ sنvم vهvب zقtحtأ tوuهtفـ. 
 : أي كائنا� من كان وارثا� وغريا� .فهو أحق به من غيره : أي ل يتغي ول يتبدل . بعينه

: ما تزيد ديونه على موجوده ، سي مفلسا� لنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودناني ، إشارة إل أنهالمفلس شرعاi  : قد أفلس
صار ل يلك إل أدن الموال وهي الفلوس ، أو سي بذلك لنه ينع التصرف إل ف الشيء التافه كالفلوس ، لنم ما كانوا يتعاملون با

. �إل ف الشياء القية ، أو لنه صار إل حالة ل يلك فيها فلسا
 ف هذا الديث يب النب،أو ودعه ،� أن من باع متاعه [ كسيارة ، أو ثوبا� ، أو غيه ] لحد مؤجل

فأفلس الشتي ، بأن كان ماله ل يفي بديونه ، فللبائع أخذ متاعه إذا وجد عينه ، بأن كان بالة ل تتغي
صفاته با يرجه عن اسه ، ول يقبض من ثنه شيئا� ، فحينئذ± يكون أحق به من الغرماء .
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أن من وجد عي ماله عند من أفلس ، فهو أحق وهذا مذهب جهور العلماء من الالكية والشافعية والنابلة :
به من غيه .

 : ومن قال بذا الديث ، واستعمله وأفت به ، فقهاء الدينة ، وفقهاء الشام ، وفقهاءقال ابن عبد البر
البصرة ، وجاعة من أهل الديث  .

لديث الباب .
نستفيد من الديث أن تقدي صاحب السلعة على غيه يكون بشرط : أن يد ماله بعينه ، أي ل يتغي ول

يتبدل ، فإن تغي فهو أسوة الغرماء .
 : باع رجل على رجل بعيا�، ث أفلس هذا الرجل ، لكن البعي سنت أكثر، فهنا ل يستحق هذا الال، بلمثال

يكون أسوة الغرماء .
كذلك إذا قبض من ثنه شيئا� ، فإنه ف هذه الالة ل حق له ، ويكون أسوة الغرماء .

فقد جاء ف رواية : ( أيا رجل باع متاعا� فأفلس الذي ابتاعه ول يقبض البائع من ثنه شيئا� فوجده بعينه فهو
أحق به ).

فمفهومه أنه إذا قبض من ثنه شيئا� كان أسوة الغرماء .
 اختلف العلماء إذا مات الفلس ، هل يكون الرجل أحق باله أو يكون أسوة الغرماء ؟

 : هو أحق باله .فقال بعض العلماء
وهذا مذهب الشافعي .
 أيا رجل مات أو : واحتج الشافعي بديث أب هريرة قال : ( قضى رسول ال قال الحافظ ابن حجر

.أفلس فصاحب التاع أحق بتاعه إذا وجده بعينه ) وهو حديث حسن يتج بثله ، أخرجه أحد وأبو داود 
 : بل يكون أسوة الغرماء .وقيل

وهذا مذهب مالك وأحد .
 : بأن اليت خربت ذمته فليس للغرماء مل يرجعون إليه فاستووا ف ذلك بلفوفرقوا بين الفyلyس والموت

الفلس .
وبعضهم استدل بقوله : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل ) وبعد موته ل يكون أدركه عند هذا الرجل ، وإنا

أدركه عند الورثة .
النوع الثاني :  الحجر لحظ المحجور عليه

م / ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون : أن يمنعهــم مــن التصــرف فــي مــالهم الــذي يضــرهم قــال
ت}وا الس�فyهyاءy أyمNوyالyك}م} الzت�ي جyعyلy اللzه} لyك}مN ق�يyاماi تعالى ( Nل تـ}ؤyو. (

-----------------------
 الذي ل يسن التصرف ف ماله بأن يبذل ماله ف حرام أو ف غي فائدة .السفيه :
 هو من ل يبلغ .الصغير :

 من ل عقل له .المجنون :
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فهـؤلء ينعون من التصرف ف الال والذمة .
) . وهــذا خطــاب للوليـاء ، والسـفيه كـل مــنوtل تـuؤsتuوا السzفtهtاءt أtمsوtالtكuمu الwتv جtعtلt اللwهu لtكuــمs قvيtامـا� ( لقوله تعال 

ل يسن التصرف ، فيدخل ف عموم الية الصغي والنون .
: قوله ( أموالكم ) أي أموال السفهاء وليست أموال الولياء ، لكن أضاف أموالم إل الولياء ، لمرين

المر الول : لنا تت نظرهم وتصرفهم ، المر الثان : إشارة إل أنا مثل أموالم ف وجوب العناية با .
. الكمة من هذا الجر : حفظ مال الجور عليه

م / وعليـــه : أل يقـــربy مـــالyهم إل بـــالتي هـــي أحســـن مـــن : حفظـــه ، والتصـــرف النـــافع لهـــم ، وصـــرف مـــا
يحتاجون إليه منه .

-----------------------
 ثلثة أنواع ما يب على الول أن يفعله ف مال من تت يدهv .– رحه ال –ذكر الصنف 

 أي حفظ الال من السرقة ، ول يعرضه للضياع بقرض أو نوهv .من حفظه�:
 إما بتجارة أو بيع أو شراء  .التصرف النافع لهم :

يعن ينفق عليهم بالأكل واللبس والسكن .صرف ما يحتاجون إليه منه : 
م / وولي}هم أبوهم الرشيد .

-----------------------
أي : وول الصغي والسفيه والنون هو الب الرشيد .

على غيه ؟ �فإن كان الب سفيها� فليس له ولية ، لاذا ؟ لن السفيه يتاج إل ولية فكيف يكون وليا
م / فإن لم يكن : 

-----------------------
أي : فإن ل يكن أب أصل� ، أو كان الب غي رشيد .

م / جعل الحاكم} الوكالة لشفق� من يجده} من أقاربه� وأعرفهم وآمنهم .
-----------------------

أي : جعــــل واختــــار الــــاكم  لوليــــة هــــؤلء أشــــفق مــــن يــــده مــــن أقــــاربه ، لن القــــارب غالبــــا� أشــــفق مــــن غي
القارب ، وأعرفهم بالهv والنظر له .

وآمنهم : الراد المن على الصغي أو السفيه وعلى الال .
م / ومن كان غنياi فليتعفـف ، ومن كان فقيراi فليأكل بالمعـروف ( وهو القل من أجرة مثله� أو كفايته ) .

-----------------------
أي ومــن كــان مــن الوليــاء غنيـا� فـالول والفضــل أن يتعفــف ول يأخـذ شـيئا� مــن مــال الســفيه أو مــال الصــغي أو

النون .
. الراد بالغن هنا : من عنده مال تصل به الكفاية

وأما من كان فقيا�ـ فليأكل بالعروف .
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 ) هذا أمر إباحـة ، وإذا أكل فل يرد بدل ما أكل ، لنه مقابل القيام .فليأكل ..قوله ( 
 ) لقوله ( بالعروف ) – رحه ال – ) هذا تفسي من الصنف وهو القل� من أجرة� مثله� أو كفايته�قوله 

مثال : هذا الشخص ( فرضا� أنه الخ ) لو رأينا أجرة الثل وجدناها ألف ، وسألناه عمــا يكفيـه فقــال : يكفين
خسمائة ، فعلى رأي الصنف أنه يعطى خسمائة .

لننا لو أعطيناه اللف صار غنيا� والغن يتعفف .
 ، فعلى كلم الصنف نعطيه أجرته .1000 والكفاية 500العكس : لو كانت الجرة 

والصــــحيح أننــــا نأخــــذ بظــــاهر القــــرآن ( فليأكــــل بــــالعروف ) وهــــو : أنــــه إذا كــــان الــــول فقيا�ـ فعليــــه أن يأكــــل
بالعروف ، سواء كان ما يأكله بقدر أجرتهv أو أكثر .

باب الصلح
الصلح لغة : قطع النزاع .

واصطلحا� : عقد يتوصل به إل توفيق بي متخاصمي .
فالصلح عقد وuضعt لرفع النازعة بعد وقوعها بالتاضي ، كالصلح بي قبيلتي ، أو بي زوجي ، أو بي

مسلميـ وأهل حرب ، أو بي متخاصمي ف مال ، وهذا هو الراد بذا الباب دون ما تقدم .
وقد رغÔب السلم ف الصلح وحث عليه ، لا فيه من حسم النزاع وسلمة القلوب وبراءة الذمم .

فقال تعال ( والصلح خي ) .
وقال تعال ( فأصلحوا بينهما ) .

t النwاسv وقال تعال ( sيtلح± بـsصvإ sوtوف± أuرsعtم sوtة± أtق tدtصvب tرtمtأ sنtم wلvإ sمuاهtوstن sنvي± مvثtك vف tرsيـ tل خ. (
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 خرج إل بن عمرو ابن عوف ف قباء ليuصلح بينهم ، ومن قول� وفعل� ، فمن الفعل أنه وحث عليه النب 
 ( أل أخبكم بأفضل من درجة الصيام والصلة والصدقة ؟القول حديث أب الدرداء قال : قال رسول ال 

قالوا : بلى ، قال : إصلح ذات البي ، فإن فساد ذات البي هي الالقة ) رواه أبو داود .
 : الصلح ينقسم إل قسميـ

 : الصلح على النكار .النوع الثاني : الصلح مع القرار . النوع الول
أن يقر الطرفان بالق ث يتصالا عليه ، فهذا حكمه أمثلة على النوع الول وهو – رحه ال –ذكر الصنف 

 .حكم البيع
 ر منها ، فهنا أقرا جيعا بالق 500مثال : اذا أقر أحد لالد أن ف ذمته له ألف ر ، فأسقط خالد 

فهنا صاله عن الق بنسه .
يصاله بالق بغي جنسه : إذا أقر له بألف ر فصاله عنها بسيارة فهنا صاله عن الق بغي جنسه .

 ( الصلح جائز بين المسلمين إل صلحاi حرم حللi أو أحل حراماi ) رواه أبو داودم / قال النبي 
والترمذي .

-----------------------
هذا ضابط فقهي : وهو أن الصلح جائز بي السلميـ .

 )على سبيل التغليب .بين المسلمين ( 
 )iأو أحل حراما iحرم حلل iفهذا صلح ل يوز ، لنه مضادة ل ولرسوله إل صلحا ( 

أمثلة :
 كما لو صالت الرأة زوجها على أل يطلقها . فهذا صلح حرم حلل� ، لن الطلق حلل .

. ( �كمن صال امرأة على مال لكي تقر له بالزوجية ( هذا صلح ل يوز ، لنه صلح يل حراما
وكرجل حصل بينه وبي زوجته شقاق ونزاع ، فقالت : أصالك وأصي لك امرأة طيبة بشرط أن تطلق زوجتك

فلنة ، فهذا حرام ( لنه أحل حراما� ) فهي تريد أن تصاله على إحلل أمر مرم ( لنا تريد منه أن يطلق
زوجته الخرى وهذا مرم ) .

م / فإذا صالحyه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز . 
-----------------------

أي : إذا أقر له بدين  فصاله عنها بعي أو بدين جاز .
. �صاله عن عي بعي أخرى : مثال : قال أنت عندك ل شاة ، أعطن بدلا عناقا� ، فهذا جائز إذا تراضيا

أو صاله عن عي بدين : مثال : قال : أنت عندك ل عشرة أكياس من الرز ، أعطن عنها ألف ر بعد
سنة ، هذا عي بدين ، فهذا جائز .

م / وإن كان له عليه دين� فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز .
-----------------------

أي : وإن كان له عليه دين فصاله بعي جاز :
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مثال : عنده له عشرة آلف فصاله عنه بعي بسيارة .
أو صاله بدين : مثل أنت عندك ل عشرة أكياس بر أصالك عنها بمسي ( غي موجودة ) .

م / أو صالحه على منفعة في عقاره� .
. �كأن يطلبه دينا� ، فصاله على أن يسكن داره شهرا

. �عنده له ألف ر وصاله بدل اللف أن يسكن داره شهرا
أو غيره� معلومة .

-----------------------
. �يعن غي العقار . مثال : قال له : أنت عندك ل ألف ر ، أصالك بدلا أن تسقي إبلي عشرين يوما

 ) هذا يرجع إل النفعة ، فلو قال : تسكن داري ، ول يدد الدة ل يوز ، أو قال : تسقيمعلومةقوله ( 
إبلي ول يدد الدة فإنه ل يوز .

. iه حال م / أو صالح عن الديNن المؤجل ببعض�
-----------------------

هذه تسمى عند العلماء مسألة ( ضع وتعجل ) .
مثالا : أنا أطلب شخصا� ألف ر تل بعد ستة أشهر ، بعد مضي ثلثة أشهر ، قلت له : أعطن الن :

 وأسقط الباقي عنك ، فتصالا على ذلك .500
هذه المسالة اختلف العلماء في حكمها على قولين :

. : أنا جائزة القول الول
ذه ابـن القيـم ، وهـو مـا اختـارهوهو قول ابن عباس كمـا قـال ابــن القيــم ، واختـاره شـيخ السـلم ابـن تيميـة وتلميــ

 كما هنا .– رحه ال –الصنف 
 حي أمــر بــإخراج بن النضــي مــن الدينــة ، جــاءه أنــاس منهــم فقــالوا : إن لنــا ابــن عبــاس . ( أن النــب لــديث

 .رواه الدارقطنديونا� ل تل ؟ فقال : ضعوا وتعجلوا ) 
 فيه لصحاب القوق أن يضعوا من ديونـم مقابل التعجيل بالوفـاء فدل ذلك على جوازه .حيث أذن النب 

وهــذا الــديث متلــف فيــه فصــححه بعضــهم كــابن القيــم وضــعفه بعــض العلمــاء كــالبيهقي والــدارقطن ، لكــن قــد
صــح موقوفــا� علــى ابــن عبــاس ، فقــد ســئل عــن الرجــل يكــون لــه الــق علــى الرجــل إل أجــل ، فيقــول : عجــل ل

وأضع عنك ؟ فقال : ل بأس بذلك . أخرجه عبدالرزاق .
وقــالوا : ل مــذور شــرعي ف هــذا التصــرف ، لن الجــل حــق للمــدين وقــد أســقطه برضـاه ، والــدين حــق للــدائن

وقد أسقط جزءا� منه برضاه ، والنسان ل ينع من إسقاط حقه أو بعضه .
 ، والشــارع لــهوفيها مصلحة للطرفي:أما الدين فيخفف عنه من دينه، وأما صاحب الدين فيأخذ حقه قبل وقته

تطلع إل براءة ذمم الكلفيـ من الديون .
 : أن ذلك ل يصح .القول الثاني

وهذا مذهب الالكية والشافعية والظاهرية .
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 أكلتtـ ربا يا مقداد– لا وضع عن رجل دينه وتعجÔله – قال له لديث القداد بن السود ( أن رسول ال 
. �وأطعمته ) أخرجه البيهقي وهو ضعيف جدا

قالوا : قياسا� على تأجيل الدين الال مقابل الزيادة عليه بامع العتياض عن الجل ف كل منهما ، لنه إذا
تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الجل بالقدر الذي أسقطه .

والقول الول هو الراجح .
 عكس الربا ، فإن الربا يتضمن الزيادة ف أحد– أي الوضع من الدين للتعجيلـ –قال ابن القيم : هذا 

العوضي ف مقابلة الجل ، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض ف مقابلة سقوط الجل ، فسقط بعض
العوض ف مقابلة سقوط بعض الجل ، فانتفع به كل واحد منهما ، ول يكن هنا ربا� ل حقيقة ول لغة ول

. �عرفا
الصلح على إنكار .النوع الثاني : 

أن يدعي شخص على آخر دينا� أو عينا� فينكر الدعtى عليه ث يتصالان على شيء معي . فهي ف حق
الدعvي ف حكم البيع ، لنه يأخذ الال عوضا� عن حقه ، وف حق الدعى عليه إبراء . لنه يدفع هذا العوtض

من أجل قطع الصومة والنزاع وافتداء ليمينه .
مثال : ادعى ممد على إبراهيم أن الرض الت بيد ابراهيم له ، فقال ابراهيـم : ليس لك ( أنكر أن تكون له )

 آلف لك5000لكن من أجل أل يرفع المر إل الاكم وخوفا� من اليمي وقطعا� للخصومة قال : خذ هذه 
، فتصالا على ذلك ، فهذا ف حق ممد بيع وف حق إبراهيم إبراء .

لكن الصلح ف هذه السألة ف حق الكاذب منهما غي صحيح ،قال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال : 
وتصرفه ف العوض الذي أخـذه تصرف باطل ، وحسابه على ال ، ول يل له ما اصطلحا عليه ، لنه

مبطل ، أما ف الدنيا فالصلح صحيح .

م / أو كان له عليه دين ل يعلمان قدرyه فصالحه على شيء . صح ذلك .
-----------------------

مثال : زيد وعمرو بينهما دين ، ولكن كل منهما ل يعلم مقدار الدين ، فتصالا على شيء معي ، فزيد يقول
أذكر أن أخذت منك دراهم لكن ل أذكر كم ، وعمرو يقول أذكر أن أعطيتك دراهم ، لكن ل أذكر كم هي

؟ فتصالا على ألف ر وينتهي المر بذلك .
 ) ه}قولهyمفهومه أنه إذا كان أحدها يعلم قدر الدين ولكنه أخفى وجحد فإنه ل يصح فل يعلمان قدر ( 

. �حقه باطنا
ار�ه� (م / وقال  yد نـyعyنz جyار� جyارyه} : أyنN يـyغNر�زy خyشyبyةi ف�ي ج� Nمyل ي. ( 

-----------------------
 قtالt ( ل يstنـtعtنw جtارr جtارtهu : أtنsأtبv هuرtيـsرtةt رضي ال عنه أtنw رtسuولt اللwهv   حديث– رحه ال –ذكر الصنف 

 vهvار tد vج vف �تtافvكuمs )، يـtغsرvزt خtشtبtة sكtأ t sيtا بـ vب w tيvمsرtل vهwللtاt؟ و tيvضvرsعuا مtهsنـtع sمuاكtرtأ vا لtم : tةtرsيـtرuو هuبtأ uولuقtيـ wuث. 
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 ]  الضــمي يعــود علــى الــار [[ في جداره ] أي مــن خشــب ســقفه الــذي يســقف بــه داره .[ خشبة ] الار الــراد بــه هنــا اللصــق [ جار
 ] أي غي مسارعي للعمل با .معرضين ] الضمي يعود إل السنة الذكورة ف كلمه [ عنها
. ف هذا الديث نى الار أن ينع جاره أن يضع خشبة على جدار جاره

وهذا الكم اختلف فيه العلماء :
تحرير محل النزاع :

iل يــدخل ف هــذا النــزاع النتفــاع الــذي ينتــج عنــه إلــاق ضــرر بــدار الــار كتهــديه أو وهنــه ، فــذلك غيأول : 
جائز ، لديث : ( ل ضرر ول ضرار ) .

iكــذلك ل يــدخل ف هــذا النــزاع النتفــاع الــذي ليــس لــه بــه حاجــة ، فليــس للجــار أن يضــع خشــبة علــىثانيــا : 
جدار جاره إن كان به غنية عن ذلك ، لنه انتفاع بلك غيه بغي إذنه من غي حاجة ، فلم يز .

الخلف وقع :
ف النتفاع غي الضر بالار ، وهو الذي يتاج إليه النتفع لتسقيف بيته أو قيام بنائه .

فهذا اختلف فيه العلماء على قولين :
 : ل يــوز وضــع الشــب علــى حــائط الــدار إل بـإذنه ، وإن ل يــأذن فل يــز ، لكــن يســتحب لــهالقول الول

بذله .
وهذا مذهب أب حنيفة ومالك ، والقول الديد عند الشافعية . واستدلوا :

بعموم اليات الت تنهى عن الظلم والتعدي على أموال الخرين وحقوقهم .
ا� مuبvينا� كقوله تعال :  sثvإtو �تtانا sهuوا بـuلtمtت sاح vدtقtوا فـuبtسtت sا اكtم vsيtغvب vاتtنvمsؤuمsالtو tيvنvمsؤuمsال tونuذsؤuيـ tينvذwالtو . 

. �وبالحاديث الت تنهى عن أخذ أموال الخرين ظلما� وعدوانا
 : ( ل يل مال امرئ مسلم إل بطيب نفس منه ) .كقوله 
 : ( إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ) .وقوله 

 : أنــه يــب علــى الــار أن يبــذل حــائطه لــاره مــع الاجــة وقلــة الضــرر ، وأنــه يــب علــى ذلــك إذاالقــول الثــاني
امتنع .

وهذا مذهب النابلة ، وبه قال أبو ثور ، وإسحاق ، وابن حزم .
 ( ل ينعن .. ) .– رحه ال –واستدلوا بالديث الذي ذكره الصنف 

: أنه ني صريح عن منع الار مــن النتفـاع بـدار جـاره ، وظـاهر النهـي يقتضـي التحري ، وبالتـالوجه الدللة 
فل يوز للجار منع جاره من النتفاع بداره عند الاجة .

وهذا القول هو الصحيح .
وأما الجواب عن أدلة أصحاب القول الول :

أنا نصوص عامة ، وحديث : ( ل ينع ... ) خاص ، والاص يقضي على العام .
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باب الوكالة 
تعريفها :

 : التفويض .لغة
 : iهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابـة .الوكالةواصطلحا : 

وهذا التعريف يدل على أن الوكvل لبد أن يكون جائز التصرف فل تصح الوكالة من صب أو منون
ولبد أن يكون الوكيل جائز التصرف .

: وهي جائزة بالكتاب والسنة والجاع
قال تعال ( واخلفن ف قومي وأصلح ) .

وقال تعال _ عن سليمان أنه قال للهدهد _ ( اذهب بكتاب هذا فألقه إليهـم ) .
وقال تعال ( والعاملي عليها ) .

فارجهــا )فـإن اعــتفت  ( واغــد يـا أنيsـس إل امـرأة هـذا وعن أب هريرة ف قصة العســيف ( الجي ) قـال النـب 
متفق عليهـ .

وأجعت المة على جواز الوكالة ف الملة .
والنظر يقتضي جوازها : لنا مـن مصــلحة العبـاد ، فكــم مــن إنسـان ل يسـتطيع أن يعمــل أعمــاله بنفسـه ، فمــن

رحة ال وحكمته أن أباح لم الوكالة .
 يوكل} في حوائجه� الخاصة ، وحوائج المسلمين المتعلقة به .م / كان النبي 

-----------------------
 فعل الوكالة ، وهذا يدل على جوازها .أي : أن النب 
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 أعطى عروة البارقي دينار ليشتي له به شاة ، ففي صحيح البخاري عن عروة بن أبفمن ذلك : أن النب 
 أعطاه دينارا� ليشتي به له شاة� ، فاشتى له به شاتي ، فباع إحداها بدينار وجاء بدينارالعد ( أن النب 

وشاة± ، فدعا له بالبكة ف بيعه ، وكان لو اشتى التابt لربح فيه ) رواه البخاري .
 نر ثلثا� وستي ، وأمر عليا�وكتوكيله لعلي ف ذبح باقي هديه : ففي صحيح مسلم عن جابر . ( أن النب 

أن يذبح الباقي .. ) .
 قال النب – ف قصة العسيف ( الجي ) –وكتوكيله ف إقامة الدود : ففي الصحيحي عن أب هريرة 

( واغدu يا أنيsس إل امرأة هذا ، فإن اعتفت فارجها ) .
 عمر على الصحابة ف قبض الزكاة : ففي الصحيحي عن أب هريرة . قال ( بعث رسول ال وكتوكيله 

الصدقة ....... ) .
 قال : مروا أبا بكر : ففي الصحيحي عن عائشة ( أن النب ووكل أبا بكر أن يصلي بالناس ف مرض موته 

فليصل بالناس ) متفق عليه .
اةvوtكwلtنv رtسuولu اللwهv ( قtال  t عtنs أtبv هuرtيـsرtةt ووكل أبا هريرة ف حفظ الصدقة : ففي صحيح البخاري tكtز vظsفvvب 

 vهwالل vولuسtر tلvإ tكwنtعtفـsرtل vهwاللtو uتsلuقـtو ، uهuت sذtخtأtف ، vامtعwالط tنvو مuثstي tلtعtجtآت± ف vانtتtأtف ، tانtضtمtرن�vإ tالtق . 
rاجtتsuم. ( ..... 

م / فهي عقد جائز من الطرفين .
-----------------------

أي أن الوكالة عقد جائز ، والعقد الائز هو الذي يلك كل واحد من التعاقدين فسخه بدون رضا الخر ، ول
. �إذنه أيضا

لنا من جهة الوكvل إذن ، ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلها غي لزم .
 ) ل . من الطرفينقولهvأي الوكيل أو الوك ( 

لكن تلزم ف حالتي :
 : إذا كان هناك ضرر ف فسخ الوكالة كأن يكون فسخ الوكالة بشيء يتضرر به الوكvل الحالة الولى

 إذا كانت الوكالة بعل ( أي بقابل ) .الحالة الثانية :
: مبطلت الوكالة
، لنه إذا مات الوكل انتقل الال إل ورثته ، فلبد من تديد الوكالـة إذا شـاؤوا أن يســتمروا موت أحدهما_ 1

مع الوكيل ، أما الوكيل فتبطل بـوته ، لن الوكــل إنـا رضـيه بعينـه ، فـإذا مـات فـإن العقــود عليـه قـد زال وفـات ،
فتبطل بذلك الوكالة .

 . ( لن النون ليس له أهلية التصرف ) .بجنون أحدهما_ 2
فسخ أحدهما ._ 3
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لكـــن اختلـــف العلمـــاء لــو تصــرف الوكيـــل قبـــل أن يعلـــم بفســـخه ؟ فمـــا حكــــم تصـــرفه ؟ مثـــال : وكلـــت هـــذا
الرجل على أن يبيع بيت ث ف اليوم الثان أشهدت رجلي أن فسختـ وكالته ، ث باع البيت ف اليوم الثالث

اختلف العلماء على قولين :ول يعلم بالفسخ ؟ 
 : أنه ل ينفذ تصرفه فالبيع باطل .القول الول

وهذا مذهب الشافعي والنابلة واختاره ابن تيمية .
وعلى هذا القول فالبيع غي صحيح ، لنه فسخ الوكالة قبل البيع .

 : أن تصرفه نافذ ويشتط أن يعلم الوكيل بالوكالة .القول الثاني
وهذا مذهب أب حنيفة .

قالوا : لن تصرفه مستند إل إذن سابق ل يعلم بإزالته فكان تصرفا� صحيحا� ، وهذا القول هو الصحيح .
م / تدخل في جميع الشياء التي تصح النيابة} فيها .

-----------------------
هذا ضابط فقهي : توز الوكالة ف كل أمر توز فيه النيابة .

م / من حقوق ال : كتفريق الزكاة .
-----------------------

أي : فتجوز الوكالة ف تفريق الزكاة ، كأن أعطي شخصا� ألف ر وأقول له : خذ هذه اللف زكاة مال ووزعها
على الفقراء .

م / والكفارة ونحوها .
-----------------------

 ريال تشتي با طعاما� وتوزعها على عشرة مساكي 50كشخص عليه كفارة يي ، وقال لشخص : هذه 
م / ومن حقوق الدميين ، كالعقود والفسوخ وغيرها .

-----------------------
تنقسم الوكالة ف حقوق الدميي من حيث التوكيل إل قسميـ  :

الول : قسم يصح التوكيل فيه :
والنكاح .البيع ، والشراء ، والجارة ، والقرض :مثل العقود 

كأن أقول لشخص : وكلتك تبيع سيارت .
الشراء : كأن أقول لشخصـ : وكلتك تشتي ل سيارة .
. �الجارة : كأن أقول لشخص : وكلتك تستأجر ل بيتا

.لطلق ، واللع ، والعتق ، والقالة : كاوالفسوخ 
 أنــه يثبــت طلقهــا عنــد–الطلق : كــأن أقـــول لشـــخص : يــا فلن وكلتـــك أن تطلـــق زوجــت ( وتكــون الفــائدة 

الكمة ) .
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اللع : كأن أقول لشخص : وكلتك مالعة زوجت ( اللع مفارقة الزوجة على عوض ) .
العتق : كأن أقول لشخصـ : وكلتك تعتق عبدي فلن .

القالــة : اشــتيت مــن فلن ســيارة ث ل تعجبن الســيارة ، فرجعــت إليــه وقلــت : أريــد أن تقيلن الــبيع ، فقــال :
نعم ، فلو وكلت إنسانا� ف القالة يوز سواء من البائع أو من الشتي .

فهذه المور ( كالطلق .. ) يصح التوكيل فيها لن القصود إياده بقطع النظر عن الفاعلـ .
: iالثاني : قسم ل يصح التوكيل فيه مطلقا

ان sالظهـار ، واللعان ، والي. 
لنا تتعلقـ بنفس الشخص ، فالوكيل ل يستطيع أن يفعلها .

الظهار : فلو وكل شخصا� ف الظهار من امرأته ، فذهب الرجل إل الرأة ، وقــال لـا : أنــتv علــى زوجـك كظهـر
أمه عليه ، فهذا ل يوز ول يثبت الظهار .
 ول تعـتف ، فـإنه يقـام بينهمـا لعـان ( وهـو أيـان– إذا رماهـا بالزنـا –اللعان : وهو ما يكـون بي الــزوج وزوجتـه 

مؤكدة بشهادات ، فيقسم الرجل ث الزوجة ، فهنا ل يوز للزوج أن يوكل أحدا� غيه لقامة اللعان ، لنا تتعلــق
بالشخصـ نفسه .- أن الوكيل ل يصح أن يضيف اللعنة إل نفسه .

ان : أي ل يوز أن يوكل شخصا� يذهب عنه إل القاضي ليؤدي اليمي عنه ، لنا تتعلقـ بالشــخص نفســه sالي
.

: iلنا تتعلق بنفس الشخص كما سبق .أول 
 iولن النسان يهاب يي نفسه ول يهاب يي غيه .ثانيا :
. وكذلك : القسم بي الزوجات ل توز الوكالة فيها ، لنا تطلب من الشخصـ نفسه
: والظهار ل يوز التوكيل فيه لمور

: iلنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق .أول 
: iأن الوكل ل يلك ذلك ، بل هو حرام عليه ، فكيف يصح ذلك من الوكيل .ثانيا 
 iأن ف قبول الوكيل هذا العمـل الوكل فيه من باب التعاون على الث والعدوان وقد نى ال عن ذلك .ثالثا :

م / ومــا ل تــدخله النيابــة مــن المــور الــتي تتعيــن علــى النســان وتتعلــق ببــدنه خاصــة ، كالصــلة والطهــارة
والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها ل تجوز الوكالة فيها .

-----------------------
 المور الت ل تدخلها النيابة .– رحه ال –ذكر الصنف 

 أقسامـ :3بالنسبة لقوق ال تنقسم إل 
مثل : العبادات الالية كالزكاة والفديـة والكفارة . قسم تدخله النيابة مطلقا� :الول : 

الزكاة : كأن أعطي شخص ألف ر زكاة مال ، وأقول له وزعها على الفقراءـ .
 عليا� بذلك . نبفيصح أن يوكل عنه من يذبح أضحيته أو ينحر هديه كما ثبت ف مسلمـ من توكيل ال

ويصح أن يوكل من يفرق صدقته أو زكاته .
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ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية ونو ذلك من العبادات الالية .
قسم ل تدخله النيابة مطلقا� :الثاني : 

لنا تتعلقـ بنفس الفاعل ، فل يصح أن يوكل با غيه .  .والتيمممثل : الصلة ، والصوم ، 
الصلة : كأن أقول لشخص : اذهب وصلv عن صلة الظهر ، فهذا ل يوز .

الصوم : كأن أقول لشخص : علي يوم قضاء من رمضان ، أريدك أن تصومه عن ، فهذا ل يوز .
الوضوء : كأن أقول لشخصـ : الو بارد وأريدك أن تتوضأ عن ، فهذا ل يوز .

الثالث : قسم فيه تفصيل :
وهو الج ف الفرض : فالذي ل يستطيع أن يج عجزا� مستمرا� فإنه يوز له أن يوكل وإل فل يوز .

لديث ابن عباس . قــال ( جـاءت امـرأة مــن خثعـم فقــالت : يـا رســول ال ! إن فريضــة ال علــى عبـاده ف الـج
 متفق عليهأدركت أب شيخا� كبيا� ل يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك ف حجة الوداع ) 

 : الج كغيه من العبادات ، والصل فيه عدم جـواز التوكيــل ، لنــه عبــادة ،قال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال
والصــل ف العبــادة أنــا مطلوبــة مــن العابــد ، ول يقــوم غيه مقــامه فيهــا ، وحينئذ نقــول : الــج وردت النيابــة فيــه

عن صنفي من الناس :
 من مات قبل الفريضة ، فإنه يج عنه ، لنه ثبت ذلك بالسنة .الول :
 من كان عاجزا� عن الفريضة عجزا� ل يرجى زواله ، فهذا جاءت به السنة ، وسبق دليلها .الثاني :

. يوز التوكيل ف الدود ف إثباتا واستيفائها
بإثباتا : مثل أن يقول الاكم لشخصـ : اذهب إل فلن ليقر با يقتضي الد .

ف استيفائها : بأن يكون الذنب قد اعتف وثبت الد ، فيوكل الاكم من يقيم هذا الد .
 ( واغدu قال النب –- ف قصة العسـيف ( الجي )  والدليل على جواز ذلك : ما سبق من حديث أب هريرة

يا أنيsس إل امرأة هذا ، فإن اعتفت فارجها ) . ( فإن اعتفت ) هذا إثبات ( فارجها ) هذا استيفاء .
. iأو عرفا iم / ول يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا

-----------------------
الوكيل ل يتصرف إل فيما أذن له ، إن كان هناك نطق يتقيد بالنطق ، وإن كان هنـاك عرف يتقيد بالعرف .

مثال النطق : قال له اقبض دين من فلن ، فذهب إل الشخصـ وقبض منـه الـدين ، فلمــا قبــض الــدين تصـرف
. �فيه بتنمية  ، هذا ل يوز ، لنك ل تتصرف إل ما أذن لك فيه نطقا

uليس للوكيل أن يuفيه ك�وك�ي tكلuل فيما و.
كأن أوكل شخصا� ليشتي ل سيارة ، فيذهب هو ويوكل آخر ، هذا ل يوز .

 قال ( إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ) والتوكيل بغي إذن تعد على مال الغي .لن النب 
ولن تصرف الوكيل مستفاد بالذن ، فوجب أن يقتصــر ف تصـرفه علــى مــا أuذvن فيـه ، فــإذا وكÔــل غيه فمعنــاه أنــه

وكل غيه أن يتصرف ف ملكـ الغي .
ل قد يرضى أن يتصرف ف ملكه فلن ، ول يرضى أن يتصرف ف ملكه فلن . وأيضا� : يقال : إن الوك�
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 : يستثنى من ذلك حالت
 : أن يعل الوكل ذلك للوكيل ( يعن يسمح له ) .الحالة الولى

مثال : أقول وكلتك أن تبيع سيارت ولك أن توكل من شئت ، أو من تثق به .
أن يكون العملـ ما يرتفع الوكيل عن مثله كالعمال الدنيئة ف حـق أشـراف النـاس الرتفعي عــن الحالة الثانية :

فعلها ف العادة ، فهنا يوز التوكيل . ( وهـذا اختيار ابن القيم ) .
 إذا كان يعجز عن القيام بثله عادة .الحالة الثالثة :

مثــال : وكلــت رجل� أن يصــعد بجــر كــبي إل الســطح ، لنــك تريــد أن تبن بـه الســطح ، وهــو رجــل ضــعيف ل
يقوى على ذلك ، فهل له أن يوكل من يمل الجر إل فوق ؟ الواب نعم ، لن مثله يعجز عنه .

م / ويجوز التوكيل بجعل� أو غيره .
-----------------------
العل : ما يعطاه النسان على أمر يفعله .

مثال : لو قال بع منزل بليون ولك عشرة آلف ر .
أو قال : بع منزل بليون ولك ما زاد .

 ) ول يقل بأجرة لن الوكالـة عقــد جـائز والجـارة عقــد لزم ، فلــو قــال : بـأجرة انقلبــت الوكالـة إل بجعلقوله (
عقد لزم بسبب الجرة ، والعالة عقد لزم .

م / وهو كسائر المناء ، ل ضمان عليهم إل بالتعدي أو التفريط .
-----------------------

: لنه استلم العي بإذن من الوكvل .الوكيل أمي 
 إل إذا تعدى أو فرط .إذا تلفت العي بيدهفل يضمن وعليه : 

مثــال : الوكيـــل وكـــل شخصـــا� ف شــراء ســاعة ، فاشــتى الســاعة ث وضــعها ف بيتــه علــى رف يتنــاوله الصــبيان ،
فأخذ الصبيان الساعة وخربوها ، فإنه يضمن لنه مفرط .

ــــه أن يشــــتي ل ســــاعة فاشــــتاها ، ث إنــــه لبــــس هــــذه الســــاعة واســــتعملها ، فجاءهــــا شــــيء ــــال آخــــر : وكلت مث
وكسرها ، فإنه يضمن ، لنه تعدى .

مثــــال آخــــر : وكلتــــه أن يشــــتي ل ســــاعة ، فاشــــتاها ، ث وضــــعها ف مكــــان آمــــن تفــــظ بثلــــه الســــاعات ، ث
سرقت ، فإنه ل يضمن ، لنه ل يتعد ول يفرط .

المي : هو كل من كان الال بيده بإذن من الشـارع أو بـإذن مــن الالــك فهـو أمي ، ومــن كـان ف يـده بغي
إذن من الشارع أو من الالك فليــس بـأمي .) فــول اليـتيم أمي ، لذن الشــرع لـه ، نـاظر الوقـف أمي ، لنـه

بإذن من الواقف .
. المي إذا تعد أو فرط يزول إئتمانه ، فتنتقل يده من المانة إل اليانة

مسـألة : ويقبــل قــول الوكيـل ف نفـي التفريــط لكــن مــع يينـه . ( لن كــل مــن قلنـا إن القــول قـوله فيمـا يتعلــق بـق
 : البينة على الدعي واليمي على من أنكر ) .العباد فلبد فيه من اليمي ، لقول النب 
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فلو قال الوكل للوكيل : لقد فرطت ف حفظها ، قال الوكيل : ل أفرط ، فإنه يقبل قوله مع يينه لمرين :
 : أن الصل عدم التفريط .المر الول
و�نtه بـدون ســبب أو ثبــوتالمر الثاني  : أن الوكل قد ائتمنه على ذلك ، وإذا ائتمنه فإنه ل يصح أن يعــود فيuخtــ

شرعي .
م / ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين .
-----------------------

يقبل قول المناء ( كالوكيل ، والودع ) ف عدم ذلك : أي أنه ل يفرط ول يتعدى باليمي : أي يلف بــال أنــه
ل يتعدى ول يفرط .

فيقبل قول الوكيل ف نفي التفريـط لكـن مــع يينـه . ( لن كــل مــن قلنـا إن القــول قـوله فيمـا يتعلــق بــق العبـاد
 : البينة على الدعي واليمي على من أنكر ) .فلبد فيه من اليمي ، لقول النب 

فلو قال الوكل للوكيل : لقد فرطت ف حفظها ، قال الوكيل : ل أفرط ، فإنه يقبل قوله مع يينه لمرين :
 أن الصل عدم التفريط .المر الول :

و�نtه بـدون ســبب أو ثبــوتالمر الثاني  : أن الوكل قد ائتمنه على ذلك ، وإذا ائتمنه فإنه ل يصح أن يعــود فيuخtــ
شرعي .

م / ومن ادعى الرد من المناء فإن كان بجعل لم يقبل قوله إل ببينة ، وإن كان متبرعاi قبل قوله بيمينه .
-----------------------

أي : إذا ادعى الرد أحد المناء ( كالوكيل ، أو الول ) فإن كان بعلـ ل يقبل قوله إل بيمينه .
مثال : أعطيت شخص وديعة ، ث جئت وقلت له أعطنـ وديعت ، فقال : أعطيتك إياها ، فما الكم ؟

 يفصل :– رحه ال –الصنف 
إن كــان بعــل يقبــل قــول الوكvــل ول يقبــل قــول الوكيــل إل ببينــة ، لن الوكيــل بعــل قبــض العي لــظ نفســه فهــو

كالستعي الذي قبض العي لظ نفسه فل يقبل قوله إل ببينة .
وقيل : يقبل قول الوكيل وهذا قول الالكيـة والشــافعية ، وقــالوا : إن الوكيــل أمي ولـو كـان بعــل ، فيقبــل قـوله ف

الرد كما يقبل قوله ف التلف وهذا أصح .
. قوله بيمينه ، لنه قبض الال لظ مالكه tلvقب �وإن كان متبعا
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باب الشركة
تعريفها : 

يعن أن يتعاقد شخصان ف شيء يشتكان فيه . ( وتسمى هذه شركة عقود ) .، اجتماع ف تصـرف 

رواه أبوداود . ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما )  م / 

-----------------------
أنا ثـالث الشــريكي مـا ل يــن أحـدها صـاحبه ، ( حديث أب هريرة . قال : قال – رحه ال –ذكر الصنف 

 ) ليستدل به على جواز الشركة ( والديث فيه ضعف ) .فإن خان خرجت من بينهما
م / فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة .
-----------------------

 جائزة بالكتاب والسنة والجاع .أي : أن الشركة
قال تعال ( وإن كثيا� من اللطاء ليبغي بعضهم على بعض .. ) .

وقــال ســبحانه (ضــرب لكــم مثل� مــن أنفســكم هــل لكــم مــا ملكــت أيــانكم مــن شــركاء فيمــا رزقنــاكم فــأنتم فيــه
سواء).
رواه أبوداود . ( أنا ثالث الشريكي ما ل ين أحدها صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما ) وقال 

م / ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه .
-----------------------

اللك : فليس هناك مبلغ مدد للملك . ( رأس الال حسب ما يتفقان عليه ) .
الربح : على حسب ما يتفقان عليه .

بشرط ذكره الصنف بقوله :
. iمعلوما iمشاعا iم / إذا كان جزءا

-----------------------
 ( المشاع : الربع ، والثلث ) .

 يقــول : ل ربـع ولـك ثلث أربـاع يصـح ، أو قـال : الربـح بيننـا فـإنه يصـح ، أو قـال : لــك ثلــث الربـح ولـككأن
الثلثان .

درهم ، فإنه ل يصح ، لنه ربا ل تربح إل هذا الربح فيبقى الثــان) 100(إن قال أحدها لك من الربح ف 
ل ربح له .

لمرين :ل يصح ،فإنه  الربح اإن ل يذكر 
 : أن الربح هو القصود ف الشركة فل يوز الخلل به .المر الول
 يبقى مهول� ، وهذا يؤدي إل النزاع . :أن عدم ذكر الربحالمر الثاني

الخسارة على قدر المال :
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 } وخســـــــــــرا ، وعنـــــــــــد التصـــــــــــفية أصـــــــــــبح الـــــــــــال 100 } والخـــــــــــر { 200مثـــــــــــال : جـــــــــــاء أحـــــــــــدها بـ{ 
 }.50 } خسارة { 100 }وعلى صاحب{ 100 } خسارة{ 200 }، فيكون على صاحب{ 150{ 

م / فدخل في هذا : شركة الع�نان وهي أن يكون من كل� منهما مال� وعمل .
-----------------------

 يذكر أنواع الشركات : فذكر أول� : شركة العvنان .– رحه ال –بدأ الصنف 
( ففيهـا مــاليشتكان اثنان فأكثر ف مال يتجران فيه ويكون الربـح بينهمـا بســب مـا يتفقـان عليـه تعريفها : أن 

وعمل بدن ) .
. وهذا النوع من الشركاتـ جائز بالجاع

 } ، فاتفقــا علــى أن يفتحــا مل� لــذا الــال ، وصــار100 } ر ، وآخــر عنــده { 100مثــال : رجــل عنــده { 
كل واحد منهما يعمل بذا الل .

: لنمــا يتســاويان ف الــال والتصــرف كالفارســي إذا اســتويا بي فرســيهما وتســاويا ف الســي ،سميت بذلك
فإن عنانيهما يكون سواء .

 ل يشــتط فيهــا الســاواة ل ف الــال ول ف التصــرف ، فيجــوز أنلنــه: هــذا النــوع هــو الســائد بيــن النــاس 
يكون أحد الشريكي أكثر من الخر .

 iلن الهول ل يكن الرجوع إليه عند الفسـخ .:يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوما
 بكم اللك ف نصيبه وبكم الوكالة ف نصيب شريكه .: ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين
 �كما سبق .يشتط أن يكون لكل واحد منها جزءا� معلوما� من الربح مشاعا

م / وشركة المضاربة : بأن يكون من أحدهما المال ومن الخر العمل .
-----------------------

هــي أن يـدفع رجـل مـاله إل آخــر يتجـر لـه فيـه علــى أن مـاهذا النوع الثان من أنـواع الشــركات وهــي الضـاربة : و
حصل من الربح بينهما حسب ما يشتطانه .( أحدها منه الال والخر منه العمل ) .

 } � } ر ليتجر با على أن يكون الربح بينهما .100مثال : أعطى عمر زيدا
الناس باجة إل هذه الشركة ، حيث أن الموال ل تنمو إل بالتنقيب والتجارة وليس كل مــن يلكهــا يســن

.العمل با ، وكذلك هناك من يسن العمل لكن ل مال له فكانت الاجة لصال الطرفيـ 
. وإن قال رب الال اتر به والربح بيننا فنصفان
.وإن قال اتر به ول ثلثة أرباع أو الثلث صح، لنه مت علم نصيب أحدها أخذه والباقي للخر
: ول يضارب العامل بمال لخر إل بشرطين

 : إن ل يضر بالول .الثاني      : إن رضي الول .الول
مثال: أعطيتك مبلغا� من الال علــى أن تتجـر بـه بـالكتب، فأخـذتا وضـاربت، ث عقــد هـذا الرجـل عقــد مضـاربة

مع رجل آخر ف نفس السلعة، فهذا العقد يضر بالول، لن السلعة إذا كثرت رخصت .
لكن إن رضي الول جاز .
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إن فسدتـ شركة الضاربة : فقيل : الال كله لرب الال ، وللعاملـ أجرة الثل ، وقيل : أن للعامل سهم الثل
 يعطى نصف الربح ، فيكون له– مثل� –، فيقال : لو اتر النسان بذا الال كم يعطى ف العادة ؟ فقالوا 

نصـــف الربـــح ، وهكـــذا ، وهـــذا القـــول هـــو الصـــحيح ، لن العامـــل إنـــا عمـــل علـــى أنـــه شـــريك ل علـــى أنـــه
أجي .

م / وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوهه�ما من الناس .
-----------------------

وهي شركة تقوم هذا النوع الثالث من أنواع الشركاتـ : وهو شركة الوجوه ، والراد بالوجوه هنا : الاه والنزلة ،
على اشتاك رجلي أو أكثر ول مال لم على أن يشتوا بوجوههم .

: لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانتـه عند الناس . سميت بذلك
ويكون الربح بينهما على ما اشتطاه من تساو أو تفاضل، لن أحدها قد يكون أوثق عند التجار.

م / وشركة البدان : بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانه�ما من المباحات من حشيش� ونحوه ، وما يتقبلنه
من العمال .

-----------------------
ــــدان ،  ــــواع الشــــركات وهــــي شــــركة الب ــــع مــــن أن ــــوع الراب ــــدانما .هــــذا الن وهــــي أن يشــــتكان فيمــــا يكتســــبان بأب

( يسميها الفقهاء شركة العمال ) .
عادة تكون هذه الشركة بي الدادين والنجارين وأمثالم من يعملون بالبدن . 

تصح مع اختلف الصنائع  ،. �كحداد ونـار مثل
لن الصل الشركـة .: إن مرض أحدها فالكسب الذي عمله أحدها بينهما
 لنمـا دخل علــى أن يعمل ، فــإذا تعـذر عليــه العمــل بنفســه لزمـه:وإن طـالبه الصــحيح أن يقيــم مقــامه لزمـــه

أن يقيم مقامه .
م / وشركة المفاوضة : وهي الجامعة} لجميع ذلك .

-----------------------
هذا النوع الامس من أنواع الشركات وهو شركة الفاوضة ، وهي : أن يفوض كل واحد من الشريكي الخر

ف مال الشركة ف غيبته وحضوره شراء وبيعا� ومضاربة وتوكل� وغيها .
م / وكلها جائزة .

-----------------------
أي : الشركات كلها مباحة .

م / ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لحدهما .
-----------------------

أي : إذا كان ف الشركة ظلم أو غرر فإنا ل تصح .
أمثلة :
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قال أحدها : أشتط ربح شهر رمضان يكون ل ، هذا ل يوز لنه غرر .
أو قال : أشتط ربح إحدى السلعتي ، فهذا ل يوز لنه غرر .

لو عمل ف ملبس وأحذية ، فقال أحدها : ربح اللبس ل ، وربح الحـذية لك ، فهذا ل يوز لنه غرر .
أو قال أحدها أنا ل ألف ر من الربح ولك الباقي فهذا ل يوز .

باب المساقاة والمزارعة
م / المساقاة على الشجر : بأن يدفعها للعامل ، ويقوم عليها ، بجزء مشاع معلوم من الثمرة .

والمزارعة : بأن يدفعy الرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع .
-----------------------

 تعريف الساقاة والزارعة .–ذكر الصنف رحه ال 
الســاقاة : لغــة مشــتقة مــن الســقي لن الســقي هــو أهــم العمــال الــت يســتفيد منهــا الثمــر ، وتعريفهــا كمــا ذكــره

 أن يدفع الرجــل شـجره إل آخـر ليقــوم بسـقيه وعمــل سـائر مـا يتـاج إليـه بــزء معلــوم مــن– رحه ال –الصنف 
ثره مشاع .

مثــال : إنســان عنــده أرض وعليهــا أشــجار مــن نيــل وأعنــاب ورمــان وغيهــا ، فأعطاهــا شخصــا� ينميهـا بــزء مــن
الثمرة .

الزارعة : مأخوذة من الزرع ، وهي دفع أرض لن يزرعها بزء معلوم ما يرج منها .
 فهــذا– مثل� –مثالــا : إنســان عنــده أرض بيضــاء وليــس فيهــا زرع ، فأعطاهــا فلحــا� يزرعهــا ولــه نصــف الــزرع 

يوز .
ف

الساقاة لبد أن تكون على شجر : نــل تي عنـب رمـان فيــدفعها للعامــل ويقــوم عليهـا بــزء مشــاع معلــوم ، فلـو
أعطى أرضا� لنسان ليغرسها بساقاة فل يصح ، فل بد أن يكون على شجر موجود .

 شــجرة تي تقــوم بسـقيها والقيــام عليهــا100مشاع معلومـ : كالثلث أو الربع من الثمرة ، كأن أقول : هــذه 
ولك ربع الثمرة .

فلو قال ل ثرة هذا العام ولك ثرة العام القادم ل يصح .
ولو قال ل ثرة الانب الشرقي ولك ثرة الانب الغربـ ل يصح .

لو قال ساقيتك على أن لك الثلث ، فإنه يوز ، ويكون لصاحب الرض الثلثان .
 شجرة 30 ) شجرة تقوم بسقيها ول ثر 100فإن كانت على ثرة معينة ل تصح ، كأن أقول هذه ( 

 أهلy خيبر بشطر� ما يخرج منها من تمر أو زرع . متفق عليهم / وعامل النبي 
-----------------------

 لهل خيب . الدليل على جواز الساقاة والزارعة وهو معاملة النب – رحه ال –ذكر الصنف 
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كـــان الســـلمون مشـــغولي بالهـــاد وليـــس عنـــدهم الفـــراغ حـــت يقومـــوا علـــى أرض خيـــب وشـــجرها ، واليهـــود
فــارغون لــذا ، وهــم أبصــر بــذا العمــل مــن الســـلمي ، فلهــذا اقتضــت الصــلحة الشــرعية بقــاءهم ف ذلــك

الوقت وإن كانوا أعداء، واستمروا على ذلك إل أن أخرجهم عمر ف خلفته بسبب أحداث أحدثوها.
 ليستدل به على جواز الزارعة والساقة .– رحه ال –فالديث ذكر الصنف 

 ) دليل على جواز الزارعة .من زرعفقوله ( 
 ) وف رواية لسلم ( ونل وشجر ) دليل على جواز الساقاة .( من تمرقوله 

 العاملــة : التعامــل مــع الغي ، وخيــب : بلــدة زراعيــة شــال الدينــة ، كــان يســكنها أهــلy خيــبر :وعامــل النــبي 
طائفة من اليهود ، فتحت ف الرم سنة سبع من الجرة .

 : الشــطر الــراد هنــا النصــف ، والعن : أنــه عــاملهم بنصــف مــا يــرج مــن ثرهــا وزرعهــا بشــطر� مــا يخــرج منهــا
مقابل عملهم ونفقتهم ، والنصف الخر للمسلميـ لكونم أصحاب الصل .

مـــن أهـــل النخيــل والشـــجر يعجــزون عـــن عمــارته �وجــواز الســاقاة والزارعـــة مـــن ماســـن الســـلم ، فــإن كــثيا
وســقيه ، ول يكنهــم الســتئجار عليــه ، وكــثي مــن النــاس ل شــجر لــم ويتــاجون إل الثمــر ، ففــي تويزهــا

دفع الاجتي وتصيل لصلحة الفئتي .
د� النzب�ىx صلى الم / وقال رافع بن خديج ( و Nهyى عyلyع yر}ون عليه وسلم عyلyى الNمyاذ�يyانyات�ل كyانy النzاس} يـ}ؤyاج�

ا فـyلyمN يyك}نN ل�لنzاس� ك�رyاء� yذyل�ك} ه Nهyيـyا و yذyم} هyل Nسyيyا و yذyم} هyل Nسyيyا و yذyل�ك} ه Nهyيـyع� فـNرzالز yم�ن yاءyي Nشyأyاو�ل� و yدyجNال� الyب Nقـyأyو
ء� مyعNل}وم� مyضNم}ون� فyلy بyأNسy ب�ه�  Nىyا شzمyأyه} . فNنyع yر ا فyل�ذyل�كy ز}ج� yذyه zإ�ل. (

-----------------------
.وفيه الزارعة الفاسدة ،  حديث رافع بن خديج – رحه ال –ذكر الصنف 

 vاتtانtيvاذtمsى الtلtبذال مكسورة وهي مسايل الاء ، وقيل : ما ينبت حول السواقي .ع :
vلvاو tدtsال vالtبsقـtأtالقبال : الوائل ، والداول جع جدول وهو النهر الصغي . : و

يyاءy م�نy الزzرNع� Nشyأyأي : وقطعة أو جهة من الزرع تكون متارة طيبة . : و
ا yذyه zاء� إ�لyاس� ك�رzل�لن Nك}نyي Nمyلyأي : ول يكن لهل الدينة طريقة لتأجي الراضي الزراعية إل هذه الطريقة : فـ

الشتملة على الهالة والغرر والخاطرة .
ء� مyعNل}وم� مyضNم}ون� فyلy بyأNسy ب�ه�  Nىyا شzمyأyأي : فأما كراء الرض للزراعة بأجر معلومـ مضمون من الذهبف :

والفضة ونوها ، فهذا جائز ول بأس به ، لعدم الهالة والغرر .
الديث دليل على جواز الزارعة الصحيحة ، وهي السالة من الغرر والهالة ، كأن أقول زارعتك ولك الثلث

ول الثلثان ، أو أقول ل نصف ولك النصف .
أما الزارعة الفاسدة فهي الشتملة على غرر وظلم وجهالة ، كأن أقول زارعتك ول الانب الشرقي ، أو أقول

زارعتك ول ما عند الاء ، فهذا ل يوز لنه غرر وجهالة ، وهذا هو الذي ورد النهي عنه .
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، الفرق بي الزارعة والجارة : أن الزارعة من جنس الشركة ، ويستويان ف الغنم والغرم ، فهي كالضاربة
. Ôقل �لن كل� منهما له جزء مشاع معلومـ إن جاد الزرع كثر ، وإن كان رديئا

م / وعلى كل� منهما ما جرت العادة به .
-----------------------

أي : وعلى كل من العامل وصاحب الرض مـا جـرت العـادة بـه ، لنـه ل يـرد فيـه نـص ( بـأن علــى العامــل كـذا
. �وعلى صاحب الرض كذا ) فيكون الرجع فيه إل العرف ، فالعروف عرفا� كالشروط شرطا

العــرف يــدل علــى أن علــى العامــل الــرث والســقي والتســميد وقطــع الغصــان الــرديئة ، وإصــلح طــرق الــاء
ونو ذلك .

وعلى رب الال ما يفظ الصل كبناء حائط ، أو بناء ما اندم منه ، وحفر البئر ، وإحضار آلة رفع الاء .
ومـــا يلـــزم العامـــل ورب الرض مــا ليـــس فيــه نـــص، فيجـــع فيـــه إل العـــرف، فمـــا تعـــارف عليـــه النـــاس أنـــه مـــن

اختصــــاص العامــــل لزمــــه، أو مــــن اختصــــاص رب الرض لزمــــه، فـــإن ل يكــــن هنـــاك عـــرف معلــــوم فعلــــى مــــا
تشارطاه .

: واختلف العلماء هل يشتط أن يكون البذر من رب الرض أم ل على قولي
 : أنه يشتط .القول الول

وهذا الذهب  ، قياسا� على الضاربة .
 : أنه ل يشتط ، فيجوز من رب الرض ويوز من العاملـ .القول الثاني

ورجح هذا القول ابن قدامة وابن القيم .
 البذر على السلمي . عامل أهل خيب ..... ) ول يذكر النب لديث ( أنه 

وقــد ذكــر ابــن القيــم أن الــديث دليــل علــى عــدم اشــتاط كــون البــذر مــن رب الرض ، وإنــا يــوز أن يكــون مــن
.  وهذا القول هو الراجح . ما كان ينقل البذر إليهم من الدينة قطعا� العامل ، فإن النب 

م / والشرط الذي ل جهالة فيه .
-----------------------

أي : إذا تشارطا على شرط معي ل جهالة فيه فل بأس .
مثال : اشتط العامل أن يرث الرض براثة الالك ، فوافقـ الالك ، فل بأس به .

لو شرط الالك أن العامل يأت بالبذر ، صح .
م / ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز .

-----------------------
تسمى عند العلماء الؤاجرة .

مثال : كأن أقول لشخص : خذ هذا المار واشتغل عليه بالسوق وما حصل من ربح بيننا .
مثال آخر : شخص عنده سيارة وقال لخر : خذها اشتغل با واعمل عليها وما حصل من ربح بيننا .

وهذا جائزة ؛ لن هذه الشياء عي تنمو بالعمل عليها ، فجاز العقد عليها ببعض نائها .
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باب إحياء الموات
م / هي الرض البائرة التي ل يعلم لها مالك .

-----------------------
tوtات بفتح اليم والواو الرض الت ل مالك لا من– رحه ال –ذكر الصنف 

 تعريف إحياء الوات . وال
الدميي ول ينتفع با أحد .

 البائرة : التوكة الت ل تزرع .– رحه ال –وهذا معن قول الصنف 
الت ل يعرف لا مالك : هذا شرط الوات ، أن تكون الرض الت يراد إحياؤها ل يعلم لا مالك معيـ .

تعريف الوات عند الفقهاء : هي الرض النفكة عن الختصاصات وملكـ معصوم .
النفكة عن الختصاصات : أي الت ل يتص با واحد بعينه ، كالرض الراب الدارسة الت ل يلكها أحد

ول يتعلقـ با مصلحة عامة .
فالرض الت فيها مصلحة لهل البلد فل يوز إحياؤها ، كأن تكون الرض مدفن الموات لهل البلد ، أو

كانت هذه الرض يستنبطون منها اللح أو يأخذون منها الجارة أو غي ذلك فل يوز إحياؤها . 
وملك معصومـ : أي : ما جرى عليه ملكـ معصومـ بشراء أو عطية أو غيها ، فل يلك بالحياء لنه ملكـ

لصاحبه .
إذا� يشتط لحياء الرض الوات شرطان :

 أل يكون لا مالك معيـ .الول :
 أل تكون من اختصاصات البلد .الثاني :

 رحه ال - با يصل الحياء فقال :–ذكر الصنف 
م / فمن أحياها بحائط .

-----------------------
 أن الحياء يصل بالتحويط ، أي يبن جدارا� منيع ييط با ويميها ، ويكون كما جرت– رحه ال –ذكر 

به عادة أهل البلد ، ومعن منيع : أل يدخل إل ما وراءه إل بباب .
. iم / أو حفر بئرا

-----------------------
هذا المر الثان ما يصل به الحياء ، وهو حفر بئر ف الرض الوات ووصل إل الاء ، فهذا يكون إحياء .

م / أو إجراء ماء إليها .
-----------------------

هذا المر الثالث ما يكون به الحياء ، وهو سوق الاء وإجراؤه إل الرض الوات من عي أو نر ونوها .
. سقيها باء الطر ل يكون إحياء

م / أو منع ما ل تزرع معه .
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-----------------------
هذا المر الرابع ما يصل به الحياء ، وهو قلع الشجار والحجار الانعة مــن زرعهـا وسـقيها ، ويزيـل عنهـا مـا

ل يكن زرعها معه .
مثال : فيها أشجار وحشائش ل يكن زرعها معها فجاء برافه وقلعها فهذا احياء .

م / ملكها بجميع ما فيها .
-----------------------

أي : إذا فعـــل بــا مـــا مضـــى مـــن الحيــاء فقـــد ملـــك الرض ومنافعهــا ومعادنــا الباطنــة ملكـــا� لــه شــرعا� لـــديث
 قال ( من أعمرt أرضا� ليست لحد فهو أحق ) رواه البخاري .عائشة . عن النب 

 قال ( من أحيا أرضا� ميتة� فهي له ، وليس لعرق ظال حق ) رواه أبو داود وعن سعيد بن زيد . عن النب 
 اختلف العلماء على قولينهل يشتط إذن المام لحياء الوات ؟: 

 : أنه ل يشتط .القول الول
وهذا مذهب المهور .

 حكم بلكية الوات لن أحياه ول يذكر إذن المام .للحديث السابق ( من أحيا أرضا� ميتة ..... ) فالرسول 
 بأن الرض الوات ليست ملكا� لبيت الال ، بل هي مال مباح ، كالحتشاش والحتطــاب– أيضا� –واستدلوا 

، والباح لن سبقت يده إليه ، وقد سبقت اليد إليه بالحياء ، فهو لن أحياه .
 : أنه يشتط إذن المام .القول الثاني

وهذا مذهب أب حنيفة . وذلك لمرين :
الول : أن الرض الوات ف سلطان المام ويعتب بـوليته علــى البلــدان واضــع اليــد عليهــا ، فل يuســتول علــى مــا

تت يده إل بإذنه .
الثان : أن الحياء من غي إذن المام قد يدفع إل التزاحم والنزاع .

والصــحيح الول أنــه ل يشـــتط ، لكــن ف هــذا الزمــان ينبغــي أن يكــون بــإذن المـــام لــا يـــتتب مـــن عـــدم الذن
الفاسد والنزاعات والصومات .

م / إل المعادن الظاهرة .
-----------------------

أي : ول يلـــك بالحيــاء العــدن الظـــاهر ، وهــي الــت ل تتــاج إل عمـــل ، بــل يتوصــل إليهــا بل مؤنــة ، كاللــح
والص والكحل ، فهذه ل يوز إقطاعها ، بل الناس فيها شركاء ، كالكل ومياه الودية .

التحجير
م / وإذا تحجر مواتاi : بأن أدار حوله أحجاراi ، أو حفـر  .. أحـق بهــا ول يملكهـا حـتى يحييهـا فهـو أحـق

بها .
-----------------------
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التحجي : هو أن يشرع ف الحياء ول يتمه .
 وأما التحجر فهو أحق بالرض من غيه .–والفرق بينه وبي الحياء : أن اليي يلك ما أحياء 

مثال : لو جاء إنسان إل هذه الرض وأدار حولا أحجارا� ، فهذا تجي وليس إحياء .
مثال : لو بن حول الرض جدارا� قصيا� ،  فهذا يقال له تجي ول يقال له إحياء .

 متا� توقــف ، فهــذا يســمى تجيا�70 مت ) فلما حفر 100مثال آخر : أو حفر بئرا� للوصول إل الاء ( والاء 
ول يسمى إحياء .

م / أو أقط�عy أرضاi فهو أحق بها .
-----------------------

يعن : إذا أقطعه المام أرضا� فهو أحق بذه الرض من غيه ، لكن ليس له أن يتصرف با .
 أنواع :3والقطاع 

 إقطاع تليك : أن يلÔك المام أو نائبه أحدا� من السلمي أرضا� ( كأراضي النح ف هذا الوقت ) .الول :
ــاني :  إقطـــاع إرفـــاق : أن يعطيـــه أرضـــا� يرتفـــق بـــا ( كالراضـــي الـــت تعطـــى للباعـــة يـــبيعون عليهـــا بضـــاعتهم )الث

كأسواق المعة الوجودة الن .
 مثل� - ث– إقطاع استغلل : أن يقطع ول المر أو نائبه أحدا� مــن الســلمي أرضـا� يسـتغلها بالزراعــة الثالث :

إن شاء رجع وإن شاء ملكه إياها .
 � غي إقطــاع التمليــك - فهــو أحــق بــا مــن غيه ، لكــن ليــس لــه أن يتصــرف بــا ، ولــذا–- فمــن اقطــع أرضــا

قال : 
م / ول يملكها حتى يحييها بما تقدم .

-----------------------
أي : ل يلكها بذا التحجي ( فليس له أن يبيع ول يهب ول أن يتصرف ) ، حت يييها با يصل بـه الحيــاء

كما تقدم .
وهذا الفرق بي الحياء والتحجي كما سبق .

باب الجعالة 
. iأو مجهول iمعلوما iل مال معلوم لمن يعمل له عملNم / وهي جع

-----------------------
 أن يعل جائز التصرف شيئا� معلوما� لن تعريف العالة ، وهي عند الفقهاء :– رحه ال –ذكر الصنف 

.يعمل له عمل� معلوما� أو عمل� مهول� مدة معلومة أو مهولة 
وهي جائزة بالسنة والجماع .
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 فقــالوا : هــل منكــم مــن راق؟عــن أب ســعيد الــدري ( أن قومــا� لــدغ رجــل منهــم ، فــأتوا أصــحاب رســول ال 
فقــالوا: ل حــت تعلــوا لنــا شــيئا� ، فجعلــوا لــم قطيعــا� مــن الغنــم ، فجعــل رجــل منهــم يقــرأ بفاتــة الكتــاب ويرقــي

.رواه البخاري ومسلم ويتفل حت برأ ، فأخذوا الغنـم .. ) 
 هذا مال معلومـ ، والثوب عمل معلوم .100 ر ، الـ 100مثال : إنسان قال من خاط ل هذا الثوب فله 

مثال : إنسان قال  من رد سيارت السروقة فله ألف ر .
الال معلوم وهو ألف ر ،  العمــل مهــول ( فهــذا الشــخص الـذي ذهــب يبحــث عــن السـيارة قــد يــدها وقــد ل

يدها ) .
. ( �فالعمل ف العالة ل يشتط أن يكون معلوما� ( يوز يكون معلوما� ويوز أن يكون مهول
( وهو الال )  أن يكون العل: الذي يشتط ف العالة ف . �معلوما

فلو قال : من رد ضالت فله مال فإنـه ل يصح .،  } ر 100مثال : من رد ضالت فله { 
والسبب : لن عقد العالة عقد جائز ، بإمكان النسان أن يفسخ العقد بعكس الجارة فهي عقد لزم .

. �توافق الجارة : لبد أن يكون الال معلوما
م / فمن فعل ما ج}ع�ل عليه فيهما : استحق العوض وإل فل .

-----------------------
 )  فـإن كـان ذلــك بعــد علمــه بقــول صـاحب العمــل { مـن فعــل كـذا فلـه كـذا) من فعل ما ج}عل له الجعل

. �وكذا } فهذا يستحق العلـ كامل
 لنه ل يعمل ل .: وإن وجدها قبل العلن ، �ل يستحق شيئا

استحق بقسطه . : إن علم بالعلن في أثناء الطلب 
مثال : إذا قال أنا كنت أطلبها منذ يومي ، فسمعت بالعلن ، وبعد ساعي بالعلن طلبتها يومي آخرين 

فهنا يستحق نصف العل .
إذا وجدها جاعـة فإنم يستحقون العل كل بقسطه .-

، فـإنه يقســط العــل } ر ، فــذهب عشــرة يطلبونـا ووجـدوها جيعـا� 100مثال : قال مــن وجـد ضـالت فلـه { 
بينهم .

باب الجارة
. iمعلوما iم / وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عمل

-----------------------
لغــة : مشــتقة مــن الجـر وهـو العــوض . قــال تعريف الجارة ، وقد عرفها الفقهاء : – رحه ال –ذكر الصنف 

. ( �تعال ( لو شئت لتذت عليه أجـرا
iعقد على منفعة مباحــة مــن عي معينــة أو موصــوفة ف الذمــة مـدة معلومــة، أو علــى عمــل معلــوم بعــوضوشرعا :
 .معلومـ
الكتاب والسنة والجاع .ب وهي جائزة
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 إن خي من استأجرت القوي المي ) .استأجرهقال تعال ( قالت إحداها يا أبت 
رواه البخاري . رجل� يدله الطريق ف سفره للهجرة ) ( وقد استأجر النب 

  قــال ال تعـال ( ثلثـة أنـا خصــمهم يـوم القيامـة : رجـل أعطـى ب ثوعن أب هريرة . قال : قال رسـول ال  
.رواه البخاري غدر ، ورجل باع حرا� فأكل ثنه ، ورجل استأجر أجيا� فاستوف منه ول يوفه أجره ) 

: هناك شروط للجارة لم يذكرها المؤلف
يشتط معرفة النفعة العقود عليها .أنه منها : 

 نى عن بيع الغرر .لن النب 
مثال : استأجرت منك هذا البيت للسكنـ { يصح } .

مثال : استأجرتك أن تدلن على طريق مكة { يصح } .
معرفة الجرة ( يعني تكون معلومة ) .ومنها : 

. ( �قال ف الغن ( ل نعلم فيه خلفا
فلو استأجرت منك هذا البيت ببعض ما ف يدي من الدراهم ل يصح .

لو استأجرت منك هذا البيت با تلده هذه الفرس ل يصح .
تكون المنفعة مباحة . .ومنها : 

فل تصح على نفع مرم كالزنا والغناء ، وجعل داره كنيسة أو لبيع المر .
لقوله تعال ( ول تعاونوا على الث والعدوان ) .

النفع إما أن يكون :
مباحا� : مثال : استأجرت بيتا� لسكنـه   { يصح لن سكن البيت مباح } .

حراما� : مثال :استأجرت دكانا� لبيع الدخان { ل يصح لن بيع الدخان مرم } .
مكروها� : مثال : أن يستأجر شخصا� ليحلق له قزع .{يصح مع الكراهة ، لن القزع مكروه} .

م / فمــن فعــل مــا جعــل عليــه فيهمــا : اســتحق العــوض وإل فل ، إل إذا تعــذر العمــل فــي الجــارة ، فــإنه
يتقسط العوض .

-----------------------
أي : أن من قام بالعمل ف العالة ( وسبق ما يستحق ) والجارة استحق العوض كــامل� ، لكــن ف الجــارة إذا

تعذر العملـ ، فإنه يتقسط العوض .
: إن انفسخت الجارة فلها أحوال

: iإن كان الفسخ بسب من الستأجر لزمته الجرة كاملة .أول 
: iوإن كان الفسخ بسبب من الؤجر ( وهو الالك )  ل يلزمه شيء .ثانيا 
: iوإن كان الفسخ بسبب غيها ( كما لو اندمت الدار ) لزم الستأجر القسط من الجرة .ثالثا 
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. ولذا ذكر الصنف حديث أب هريرة ، �يب إعطاء الجي أجره كامل
مy الNق�يyامyة� ، رyج}ل� أyعNطyى ب�ى ث}مz :  قyالy اللzه} (  قyالyعyن� النzب�ى  xعyنN أyب�ى ه}رyيـNرyةy م /  Nوyيـ Nم}ه}مNصyا خyنyة� أyثyلyث

رyه} Nجyط� أNيـ}ع Nمyلyه} ، وNن فyى م� Nوyتـ Nاسyف iيرا تyأNجyرy أyج� Nج}ل� اسyرyه} ، وyنyمyث yلyكyأyح}ر¡ا ف yاعyج}ل� بyرyو ، yرyدyرواه ) .غ
البخاري .

-----------------------
رtهu حديث أب هريرة ( .......  – رحه ال –ذكر الصنف  sجtأ vطsعuيـ stلtو ، uهsن vم tفsوtتـ sاسtف �يا vجtأ tرtجsأtت sاس rلuجtرtو (

لبيان إث من منع العامل أجرته .
مy الNق�يyامyة� (  Nوyيـ Nم}ه}مNصyا خyنyة� أyثyلyأي : ثلثة أنفس ، وذكر هؤلء الثلثة ليس للتخصيص ، لن ال تعال) ث

خصم لميع الظالي ، ولكن لا أراد التشديد على هؤلء صرح بم .
) yرyدyغ zى ب�ى ث}مyطNعyج}ل� أyوحلف عليه بال ث نقضه .)  ر �أي : أعطى يينه ب ، أي عاهد عهدا
أي : باع إنسانا� على أنه عبد مع أنه ف الواقع ليس رقيقا� وإنا هو حر فأكل)  وyرyج}ل� بyاعy ح}ر¡ا فyأyكyلy ثyمyنyه} (

ثنه .
نNه} ( فyى م� Nوyتـ Nاسyف iيرا تyأNجyرy أyج� Nج}ل� اسyرyأي : فحصل من الجي على العمل الذي استأجره من أجله .)  و
رyه}( Nجyط� أNيـ}ع Nمyلyأي : ل يعطه عوضه وأجرته مقابل هذا العمل . )  و

فهذا الديث دليل على تري أكل أجرة العامل وعدم إعطائها إياه بعد استيفاء العمل ، وهذا من كبائر
الذنوب .

، iومجهــول iوالجعالة أوسع من الجارة ، لنها تجوز على أعمال القرب ، ولن العمــل فيهــا يكــون معلومــا
ولنها عقد جائز بخلف الجارة .

-----------------------
هذا ضابط فقهي ( العالة أوسع من الجارة ) ، والفر ق بي العالة والجارة ف أمور :

: iأن العالة توز على أعمال القرب بلف الجارة .أول 
القرب جع قuربة : وهو ما يتقرب به إل ال تعال كالذان وتعليم القرآن والج ونوها .

لو قال شخص من حج عن ميت فله ألف ( هذه جعالة ) .
أما الجارة فل توز على أعمــال القــرب ، لن الصــل أن أعمــال القــرب ل تقــع إل قربـة ل تعـال وأخـذ الجــرة

عليها ينافيها .
فلو أجرة شخصا� يؤذن بالسجد بائة ر ، فإن هذا ل يوز .

: iثانيا. � أن العمل ف العالة قد يكون معلوما� وقد يكون مهول� ، وف الجارة لبد أن يكون معلوما
 مهــول ) مثــال آخــر : مــن يبن ل– وهو رد البعي –مثال ف العالة : من رد بعيي فله ألف ر ( هنا العمل 

 معلومـ ) .– وهو بناء الدار –هذا الدار فله ألف ر ( هنا العمل 
. �أما ف الجارة فلبد أن يكون العمل معلوما
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: iأن العالة عقد جائز بلف الجارة فإنا عقد لزم .ثالثا 
 ( الســلمون علــىفالجــارة عقــد لزم مــن الطرفي ، لقــوله تعــال ( يــا أيهــا الــذين آمنــوا أوفــوا بــالعقود ) وقــال 

شروطهم ) ، وأما العالة فهي عقد جائز ، ليلزم بالشروع فيه .
 أقسام :3وقد سبق أن العقود تنقسم إل 

عقد لزم من الطرفي : ( وهو الذي ل يكن فسخه إل بسبب شرعي أو تراض من الطرفيـ .
كالبيع والجارة .

عقد جائز من الطرفي . ( والعقد الائز هـو الـذي يلــك كــل واحـد مـن التعاقـدين فســخه بـدون رضـا الخــر ول
إذنه ) : كالوكالة والعالة .

عقد لزم من طرف واحد : كالرهن  .
كما تقدم بلف الجارة .

: iمن الفروق أن الدة ف العالة ل يشتط العلمـ با ، أما بالنسبة للجارة فل بد أن تكون الدة معينــة فلرابعا 
يقول : استأجرت منك هذه الدار بألف ويسكت ، لبد من تديد مدة تنتهي با الجارة .

. iرة لمن يقوم مقامه ل بأكثر منه ضرراyجNم / وتجوز إجارة العين المؤ
-----------------------

يعن : لو استأجرتu منك بيتا� لدة خس سنوات ، وسكنت فيه لدة سنة وانتهى غرضي منه ، يوز أن 
أؤجر هذا البيت لشخصـ لدة أربع سنوات .

يوز أن أؤجرها بأكثر من أجرة الصل ، وهذا مذهب جاهي العلماء ، لعموم الدلة القاضية بــواز التــأجي
والجارة ، ولن الصل ف العقود الصحة .

 رحه ال –لكن ذكر الصنف –. � أنه ل يوز أن يؤجرها لشخص أكثر منه ضررا
مثال : لو استأجرها شخص للسكن ث أجرها على آخر لتكون مستودع له فهــذا ل يــوز ، لن الســتودع أكــثر

. �ضررا

م / ول ضمان فيهما بدون تعد ول تفريط .
-----------------------

أي : ل يضمن الستأجر ما تلف بيده بدون تعد ول تفريط ، لنه أمي ( استلم العي بإذن من صــاحبها ) فل
يضمن إل إذا تعدى وفرط .

مثال : استأجرت شخصا� يسقي ل أرضي ، فبــدأ بالعمــل وأخــذ الراثــة يــرث بـا ، فانكســرت الراثــة ، فــإنه ل
يضمن لنه ل يفرط ول يتعد .

م / وفي الحديث ( أعطوا الجير أجره قبل أن يجف عرقه ) رواه ابن ماجه .
-----------------------
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 حــديث ابــن عمــر ( أعطــوا الجي أجــره ...... ) ليســتدل بــه علــى وجــوب البــادرة– رحــه ال –ذكــر الصــنف 
بإعطــاء الجي أجرتــه فــور انتهــائه مــن عملــه الــذي اســتؤجر عليــه ، وعــدم تأخيهــا أو الماطلــة ف أدائهــا وذلــك

لمرين :
: iأن هذا العامل ل يعمل هذا العمل إل من أجل الاجة لذه الجرة .أول 
: iأن نفسه تائقة إل أخذ عوض عمله وجهده .ثانيا 

وقوله ف الديث ( قبل أن يف عرقه ) كناية عن سرعة إعطائه حقه وعدم تأخيه .

باب اللقطة واللقيط
تعريف اللقtطtة : هي الال يوجد بالطريق ونوه ل يعرف صاحبه .

وشرعا� : مال ضـل عن صاحبـه .
ذ .بvبvنuنu، هو طفل ضل ل يعرف نسبه ول رقـه واللقيط : 

 لنه لو عرف نسبه ليس بلقيط .: ل يعرف نسبه
لنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط ، لنه مال فيكون لبيت مال السلميـ .:  ول رقه 

م / وهي على ثلثة أضرب .
-----------------------

أي : إن اللقطة باعتبار الشيء اللقوط هل يلك أو ل ؟ وهل يuعرÔف أو ل ؟ ثلثة اضرب :
م / ما تقل قيمت}ه ، كالسوط والرغيف ونحوهم�ا ، في}ملك بل تعريف .

-----------------------
هذا هو الضربـ الول ، وهو ما تقل قيمته ، ول تتبعه هة أوساط الناس ، أي ل يهتم الناس إذا فقد .

 لذا الضرب بالسوط والرغيف ، ومثل ذلك القلم إذا كان رخيصا� كقلم– رحه ال –ومثÔل الصنف 
الرصاص ، فهذا النوع يلك بل تعريف ، أي يلكه واجده بجرد التقاطه ، ويباح له النتفاع به ، ول يتاج إل

تعريف .
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 مر بتمرة± ف الطريق ، فقال : لول أن أخاف أن تكون من الصدقة لكلتها ) رواهلديث أنس . ( أن النب 
البخاري ومسلمـ .

فهذا دليل على أن التمرة ونوها ما ل تتبعه هة أوساط الناس ، إذا وجدها النسان ملقاة ف الطريق يأخذها
 ذكر أنه ل يتنع من أكلها إل تورعا� ، خشية أن تكون من الصدقة الت حرمت ، لويأكلها إن شاء ، لنه 

لكونا مرمية ف الطريق فقط ، ما يدل على أنه ليس لا حكم اللقطة .
 : قوله ( لكلتها ) ظاهر ف جواز أكل ما يوجد من القرات ملقى ف الطرقات ، لنــهقال الحافظ ابن حجر

لشــية أن تكــون مــن الصــدقة الــت حرمــت عليــه ، ل لكونــا مرميــة ف � ذكــر أنــه ل يتنــع مــن أكلهــا إل تورعــا
الطريــق فقــط ، فلــو ل يــش ذلــك لكلهــا ، ول يــذكر تعريفــا� ، فــدل علــى أن مثــل ذلــك يلــك بالخــذ ول يتــاج

إل تعريف  .
 :  ل نعلم خلفا� بي أهل العلم ف إباحة اليسي والنتفاع به  .قال في الشرح

. بصاحبه �لكن يشتط ف هذا القسم أن ل يكون عالا
. iم / الضوال التي تمتنع من صغار السباع ، كالبل ، فل تملك باللتقاط مطلقا

-----------------------
صغار السباع : كالذئب والثعلبـ ونوها .

هذا الضرب الثان : أي : أن ما يتنع من صغار السباع ل يلك بالتقاطه ، لنه يرم أخذه ، ولو عرÔفه ل يلكه
، لنه متعد± بأخذه .

وإمــــا لطيانــــه، إمــــا لضــــخامته { كالبــــل ، واليــــل ، والبقــــر ، والبغــــال } والــــذي يتنــــع مــــن صــــغار الســــباع : 
وإما لدفعها عن نفسها بنابا { كالفهد } .، وإما لسرعة عدوها { كالظباء } ، { كالطيور } 

 سئل عن ضالة أن النب – الذي سيذكره الصنف بعد قليل –والدليل على تري أخذه حديث زيد بن خالد 
البل ؟ فقال : مالك ولا ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الاء ، وتأكل الشجر حت يلقاها ربا ) .

مــن دار �يســتثن مــن ذلــك مــا إذا وجــد الضــالة ف مهلكــة ل مــاء فيهــا ول مرعــى أو أرض مســبغة ، أو قريبــا
الــرب يـاف عليهـا مــن أهلهـا ، فـإنه يردهـا أو يأخـذها بقصــد النقــاذ ل اللتقــاط ، ول ضـمان عليــه ، لن

فيه إنقاذها من اللك ، أشبه تليصها من حريق ونوه .
م / والثالث : ما سوى ذلك .

-----------------------
أي : الضــرب الثـالث مــن أقســام اللقطــة مـا عـدا مـا ذكـر مــن القســمي التقــدمي وهـا : مـا تقــل قيمتـه ، وضــوال

اليوان .
فيدخل ف هذا القسم ما يهتم به الناس ما ليـس بيـوان كالــدراهم والمتعــة ، ويــدخل فيـه مـا ل يتنـع مـن صـغار

السباع مثل الغنم والعجاجيل .
 :– رحه ال –هذا القسم ، قال فيه الصنف 

م / فيجوز التقاطه .
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-----------------------
أي : هذا القسم يوز أخذه .

 اختلف العلماء في ذلك .لكن هل الفضلـ اللتقاط أم عدمه ؟ 
 : الفضل اللتقاط .القول الول

وهذا مذهب أب حنيفة والشافعي .
واستدلوا بديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( .... وقد جاء ف هذا الــديث أسـئلة عــن الضــالة , وفيـه

 : وسئل عن الضالة فقال : لك أو لخيك أو للذئب ، اجعها إليك حت يأتt باغيها ) رواه أحدقال 
فقالوا : فقوله ( اجعها .. ) دليل على استحباب التقاط اللقطة .

وقالوا : إن الواجب على السلمـ حفظ مال أخيه ، وف التقاط اللقطة حفظ لال أخيك .
  : التك الفضل .القول الثاني

وهذا قول المام أحد وجاعة من السلف .
قالوا : لنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرامـ ، لنه قد يقصر ف حقها وف تعريفها .

 : أنه مي .القول الثالث
وهذا مذهب الالكية .
 فإن ظاهره أن اللتقط مي .– الت –لديث زيد بن خالد 
والراجح  التفصيل :

إن أمvنt مــن نفســه اليانـة ، ووثـق بـأنه سـيحفظها ويعرفهــا التعريـف الشــرعي ، فالفضــل اللتقـاط ، لن ف ذلـك
حفظ مال الغي .

وإن عرف من نفسه اليانة ، أو سيعجز عن تعريفها أو سيفرط فيها فالول هنا التك ، لـا ف ذلـك مــن تضـييع
مال غيه وتعريض نفسه للوقوع ف الرام .

م / ويملكه إذا عر�فه سنة كاملة .
-----------------------

أي : يلك هذه اللقطة بعد تعريفها سنة كاملة ، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة .
 فالتعريف لدة سنة  واجب : لقوله. ( ث عرفها سنة ) 
. والتعريف : هو أن ينادي ف الوضع الذي وجدها فيه ، وف مامع الناس
وكيفيته : ف السبوع الول من التقاطهـا ينـادي كـل يـوم ، لن مىء صـاحبها ف ذلــك السـبوع أحـرى ، ث

.بعد السبوع ينادي عليها على حسب عادة الناس ف ذلك 
: إذا ثبــت هــذا ، فــإنه يــب أن تكــون هــذه الســنة تلــي اللتقــاط ، وتكــون متواليــة ف نفســها ، قال ابن قدامة

ـــالتعريف وصـــول الـــب إللن النـــب   أمـــر بتعريفهـــا حي ســـئل عنهـــا ، والمـــر يقتضـــي الفـــور ، ولن القصـــد ب
صاحبها ، وذلك يصل بالتعريف عقيب ضـياعها متواليــا� ، لن صـاحبها ف الغــالب إنـا يتوقعهــا ويطلبهـا عقــب

.ضياعها ، فيجب تصيص التعريف به 

85



. من ضاع له ثياب ، �ويذكر اللتقط جنسها ل غي ، فيقول من ضاع له ذهب مثل
لنه لو وصفها لعلمـ من يسمعها فل تبقى دليل� على ملكها .

Ôفإذا عرÔلف سنة كاملة فإنه يتر. �كها قهرا
سواء كان اللتقط غنيا� أو فقيا� ، لكنه ملك مقيد با إذا جاء صاحبها .

لديث زيد ( .. ث عرفها سنة ، فإن ل تعرف فاستنفقها ولتكن وديعـة .. ) .
لكــن يــب عليــه قبــل أن يتصــرف فيهــا ضــبط صــفاتا ، بيــث لــو جــاء صــاحبها ف أي وقــت ووصــفها ردهــا

. صاحبها بجيءعليه إن كانت موجودة أو ردÔ بدلا إن ل تكن موجودة ، لن ملكه لا مراعى يزول 
 حديث زيد بن خالد ليستدل به على أحكام اللقطة .– رحه ال –ث ذكر الصنف 

اءy رyج}ـل� إ�لyـى النzب�ـىx م /  أyلyه} عyـن� الل�قyطyـة� فـyقyـالy « اعNـر�فN ع�فyاصyــهyاعyنN زyيNد� بNن� خyال�د� الNج}هyن�ىx أyنzـه} قyـالy جyـ  فyسyـ
Nوyأ yيـك بـ}هyا وyإ�لz فyشyأNنyكy ب�هyا » . قyالy فyضyالzة} الNغyنyم� قyـالy « لyــكy أyوN لyخ� وyو�كyاءyهyا ث}مz عyرxفـNهyا سyنyةi فyإ�نN جyاءy صyاح�
اءy وyتyأNك}ـل} الشzــجyرy حyتzـى اؤ}هyا تyـر�د} الNمyـ yذ قyاؤ}هyا وyح�ــ ا س�ــ ا مyعyهyـ ب�ـل� قyـالy « مyــا لyـكy وyلyهyـ ل�لـذxئNب� » . قyـالy فyضyـالzة} ال�

 ) متفق عليه .يـyلNقyاهyا رyبـ�هyا
-----------------------

معان الكلمات :
العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة .: اعNر�فN ع�فyاصyهyا 

الوvكاء هو اليط الذي يشد به العفاص .: وyو�كyاءyهyا 
 بمعرفة ذلك لمرين :وأمر النبي 

لجل أن ييزها من بي ماله ، فل تلتبس باله .المر الول : 
لجل أن يعرف صدق واصفها من كذبه .المر الثاني : 
 iةyنyا سyهNفـxرyع zهذا أمر بالتعريف ، وسبق معن التعريف .ث}م :

بـ}هyا  جاء ف رواية ( فأد�ها إليه ) وذلك بعد معرفة صفاتا .: فyإ�نN جyاءy صyاح�
أي : وإن ل يأت صاحبها فتصرف فيها .: وyإ�لz فyشyأNنyكy ب�هyا 

والضال : الال الضائع . ، الضالة : أكثر ما يطلق على اليوان أي : ما حكمها ؟:  قyالy فyضyالzة} الNغyنyم� 
 yالyب� :قNئxل�لذ Nوyأ yيك : أو هنـا للتقســيم والتنويـع ، أي أن الشــاة ل تــرج عــن هــذه القســام الثلثـة، لyكy أyوN لyخ�

فهي إما لك : أيها الخاطب تأخذها وتنتفع با . أو لخيك : الراد أخوة الدين .
ب�ل�  أي ما حكمها ؟ :قyالy فyضyالzة} ال�

 yالyا :  قyهyلyو yكyا لyهــذا اسـتفهام إنكـاري ، والعن : مالـك ولـا ، لـاذا تأخـذها والــال أنـا مســتقلة بأسـباب: م
تنعهـا مــن اللك ، بـدليل قــوله ( معهــا سـقاؤها وحــذاؤها ...... ) . ويــدل علــى أن هــذا السـتفهام إنكـاري مـا

 حت احرت وجنتاه أو احر وجهه فقال : مالك ولا ) .جاء ف رواية ( ..... فغضب النب 
قyاؤ}هyا  السقاء هو جوفها الذي يمل الاء .: مyعyهyا س�

اؤ}هyا yذ : الذاء هو خفها . وyح�
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 إل أن البل غي متاجة إل الفظ بــا ركــب ال ف طباعهــا مــن اللدةقال العلماء : وف هذا تنبيه من النب 
على العطش وتناول الاء بغي تعب لطول عنقها وقوتا على الشيء .

 : أي صاحبها الذي أضلها .حyتzى يـyلNقyاهyا رyبـ�هyا
 لن النــب ، � أجــاب الســائل علــىالــديث دليــل علــى اباحــة التقــاط اللقطــة وأخــذ الضــالة مــا ل تكــن إبل

 .سؤاله وأمره بعرفة العفاص والوكاء ، ولو كان اللتقاط منهيا� ما أجابه النب 
. الديث دليل على أن واجد اللقطة مطالب بعرفة جيع صفاتا
. الديث دليل على وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة كما سبق
أو �إذا عرفها اللقط حول� ، فلم يعرف مالكها صارت مــن مــال اللتقــط حكمـا� [ أي قهـرا� ] سـواء كـان غنيـا

. �فقيا
تنsفقها ) وف روايـة :( ث عرفهـا سـنة ، فـإذا جـاء صـاحبها وإل شـأنك بـا ) . أيلقوله   : ( فإن ل تعـرف فاسsـ

إن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإن ل ييء فشأنك با.
وف رواية : ( فإن جاء صاحبها وإل استمتع با ) .

واختلف العلماء فيما إذا تصرف ف اللقطةـ بعد تعريفها سنة ، ث جاء صاحبها ، هل يضمنها له أم ل ؟
المهور على وجوب الرد إن كانت العي موجودة ، أو البدل إن كانت استهلكت .

 ف رواية : ( ولتكن وديعة عندك ) .لقوله 
وجاء عند مسلم : ( فاعرف عفاصها ووكاءها ث كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ) .

: فــإن ظــاهر قــوله : ( فــإن جــاء صــاحبها ... ) بعــد قــوله : ( كلهــا ) يقتضــي وجــوب ردهــا بعــدقال ابن حجر 
أكلها ، فيحمل على رد البدل  .

 :  وأصـــرح مـــن ذلـــك روايـــة أب داود : ( فـــإذا جـــاء باغيهـــا فأدهـــا إليـــه ، وإل فـــاعرف عفاصـــهاقــال ابــن حجــر
ووكاءها ث كلها فـإن جـاء باغيهـا فأدهـا إليـه ) فـأمر بأدائهـا إليـه قبـل الذن ف أكلهــا وبعـده ، وهـي أقـوى حجـة

.للجمهور  
 ل يــأمروالديث دليل أيضا� على أنه يدفعها إليه من غي إشهاد ول بينة ، لن وصفها يكفي ، ولن الرســول 

بذلك .
 : له أحوالتصرف اللتقط ف اللقطة: 

iله .أول � : أثناء الول ، ل يوز أن يتصرف فيها ، لنا ليست ملكا
iبعــد الــول ، فلــه أن يتصــرف فيهــا ، لكــن بعــد أن يعــرف صــفاتا ، مــن أجــل إذا جــاء صــاحبهاثانيــا : 

دفعها إليه .
. إذا جاء من يدعي اللقطة ، وعرف صفاتا ، فإنا تدفع إليه دون بينة

 أطلق وقال : ( فإذا جاء أحد يبك بعددها ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه ) .لن النب 
 .“ وبه أقول  هذا الثابت عن رسول ال ”: قال ابن المنذر 

. اللقطة Ôأجرة التعريف على رب
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 ، لن التعريف من مصلحته .هذا القول هو الصحيح
اللقيط

هو طفل ضل ل يعرف نسبه ول رقـه نبذ .تعريفه : 
 لنه لو عرف نسبه ليس بلقيط .: ل يعرف نسبه

 لنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط ، لنه مال فيكون لبيت مال السلميـ .: ول رقه
م / والتقاط اللقيط ، والقيام به : فرض كفاية .

-----------------------
أي : إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية ( إذا قام به من يكفي سقط الث عن الباقي ) .

لنه آدمي متم .
قــال ف الغن ( .. وجــوبه علــى الكفايــة إذا قــام بــه واحــد ســقط عــن البــاقي ، فــإن تركــه الماعــة أثــوا إذا علمــوا

فتكوه مع إمكان أخذه ) .
. وحكم اللقيط حر مسلم

ف قول عامـة أهل العلم .
لن الصل ف الدميي الرية .

مسلم : وهـذا إذا كان ف دار إسلم خالصة أو بالكثريـة .
.متفق عليه  ( كل مولود يولد على الفطرة .. ) لقوله 

.( واختلف إن وجد ف دار كافرة : فقيل : يعتب كافر تبعا� للدار ، وقيل : يعتب مسلم 
 .وال أعلم ) والراجح : 

م / فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله .
-----------------------

كيف ينفق على اللقيط ؟
إن وجد معه شيء صرف عليه منه ، وكذلك ما وجد منه قريبا� أو متصل� به .

 ( كما هو الال الن ) .فإن ل يكن معه شيء من ذلك فإنه ينفق عليه من بيت الال .
فإن تعذر بيت الال فعلى من علم باله من السلمي ، لنه طفل مسلم يب حفظه ورعايته .

 وتكون حضانته لواجـده. �بشرط أن يكون أمينا
لن عمر أقر اللقيط ف يد أب جيلة حي علم أنه رجل صال .

. وميراثه لبيت المـال
وهـذا قـول أكثر العلماء .

ســقع . قــال : قــال رســول ال :ل( وذهــب شــيخ الســلم ابــن تيميــة إل أن مياثــه للتقطــه لــديث واثلــة بــن ال
.رواه أبو داود الرأة توز ثلثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي ل عنت عليه ) 
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باب المسابقة والمغالبة .
 بعن واحد وهو : السابقة وبلوغ الغاية قبل غيه .– بسكون الباء –السابقة والسبsق 

 العوض والعل ، وهو ما يتاهن عليه التسابقون ، فمن سبق أخذه .– بفتح الباء –والسبtق 
م / وهي ثلثة أنواع .

-----------------------
أي : أن السابقات والغالبات بالنسبة إل أخذ العوض ثلثة أنواع .

م / نوع يجوز بعوض وغيره : وهي مسابقة الخيل والبل والسهام .
-----------------------

هذا النوع الول ، وهو ما يوز بعوض وبغي عوض وهي السـابقة علــى اليـل والبـل والسـهام ، فهـي يـوز فيهـا
العوض ومن غي عوض .

ل± ، أو حـــافر ) رواه أحـــد وأبـــولـــديث أب هريـــرة . قـــال : قـــال رســـول ال   ( ل ســـبtق إل ف خـــف ، أو نtصsـــ
داود .

ل سبtق : بفتح الباء وهو العوض ما يعل من الوائز للسابق .
ومعن الديث : أي ل  أخذ عوض إل ف هذه الثلثة ، وأنه اذا حصل سباق ف غي هذه الثلثة فإنه يوز

لكن بدون عوض ، ويكون أكل الال بذه الثلثة مستثى من جيع أنواع الغالبات . 
 : هذا كناية عن البل لنا هي ذات الف .إل في خف

 : هي حديدة السهم والرمح .أو نyصNل
 : كناية عن اليل لنا هي ذات الافر .أو حافر

. وإنا جاز العوض ف هذه الثلثة ، لن ف بذل العل عليها ترغيب ف الهاد وتريض عليه
: أما أخذ العوض ف السابقة على غي هذه الثلثة ( كالبغال والمي ) ففيها قولن

 : النع .القول الول
وهذا مذهب الالكية والنابلة وقول ابن حزم وكثي من السلف واللف .
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لن غي هذه الثلثة ل يساويها فيما تضمنته من الفروسية ، وتعلم أسباب الهاد .
 ، ول يسابق قط على بغل ول على حار معولن هذه الثلثة هي الت عهدت عليها السابقة ف عهد النب 

وجودها عندهم .
 : الواز . ف كل ذات حافر من البغال والمي .القول الثاني

.وهذا مذهب النفية والشافعية 
معها ف الغازي .وتكون لنا ذوات حوافر ، وقد يتاج إل سرعة سيها ونائها ، لنا تمل أثقال العساكر ، 

والقول الول أرجح .
. اشتط جهور العلماء وجود ملل إذا كان العل من الطرفي ، لخراج العقد من صورة القمار

واللل : اسم فاعل من حلل : جعله حلل� ، لنه حلل العل بدخوله ، والقصــود بــه هنــا : الفــرس الثــالث مــن
�خيل الرهان ، وذلك بأن يضع الرجلن رهني بينهما ، ث يأت رجل سواها فيسل معهما فرسه ، ول يضع رهنا

.
 (من أدل فرسا� بي فرسي - وهو ل يأمن أن يسبق - فل بأس، وإنواستدلوا بديث أب هريرة . قال : قال 

أمن فهو قمار) رواه أبو داود ( وهو حديث ضعيف ) .
لمور :والصحيح أنه ل يشتط وجود ملل وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم ، 

: iعدم ثبوت الديث ف ذلك .أول 
: iلصرح به .ثانيا � لو كان اللل شرطا

وعلى هذا فإخراج العل من الطرفيـ قمار ف الصل ، ولكنه ف هذه السألة ليس قمارا� مرما� ، بل هو مســتثن
منه ، لن فيه مصلحة ، وهي التمرن على آلت القتال ، وهي مصلحةـ عظيمة تنغمـر فيهـا الفسـدة الــت تصــل

باليسر .
اختلــف العلمــاء ف الســابقات العلميــة فجمهــور العلمــاء علــى النــع للحــديث ( ل ســبق ... ) فالــديث فيــه

الصر ، وذهب شيخ السلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إل جوازه ، لقيام الدين بالهاد والعلم ، 
 : فإذا جازت الراهنة على آلت الهاد ، فهي ف العلمـ أول بالواز .قال ابن القيم

 : أو هو الذي ل يلو أن يكون الداخل فيه، قيل : كل لعب على مال يأخذه الغالب من الغلوبـ القمار
. غانا� إن أخذ أو غارما� إن أعطى

م / ونوع يجوز بل عوض ول يجوز بعوض وهي : جميع المغالبات بغير الثلثة المذكورة .
-----------------------

هــذا النــوع الثــان وهــو مــا يــوز بل عــوض ويــرم بعــوض ، وهــذا هــو الصــل ، وهــو الغلــب ، ويــدخل ف هــذا
، �السابقة على القدام والصارعة وحل الثقال ، فهذا يرم أخــذ الــال فيـه حــت ل يتخـــذ عــادة وصـناعة ومتجــرا

وأبيح بدون مال لا فيه من إجام للنفس وترويح لا ، وتقوية للبدن .
 ف ســفر فسـابقته علــى رجلــي ، فلمــا حلــت اللحــم سـابقته فســبقن فقــال :عن عائشة قالت ( كنت مع النب 
هذه بتلك السبقة ) رواه أبوداود .
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 ) رواه أبوداود . فصرعه النب وعن ركانة ( أنه صارع النب 
وهذا النوع ل يوز بعوض من الطرفي : لن ف بذل السبق من السابقي قمار ، لن كل واحــد مــن التســابقي

يوز أن يذهب ماله إل صاحبه .  
. لو كان العلـ من المام فإنه يوز من غي خلف

 : فأما السابقة بعوض فجائزة بالجاع لكن بشرط أن يكون العوض من غي التسابقي .قال النووي
 : فإذا كان العل من غي التسابقي كالمام يعله للسابق حل ذلك بل خلف .وقال الصنعاني

 سابق بي اليل وأعطى السابق ) رواه أحد .ويدل على ذلك حديث ابن عمر( أن رسول ال 
إذا كــــان العــــل مــــن أحــــد التســــابقي وصــــورته : أن يقــــول أحــــد التســــابقي للخــــر : ســــابقن فــــإن ســــبقتن

رج الخر شيئا� من ماله البتة . uمقداره كذا ، ول ي �فأعطيك سبقا� وجعsل
وهذه الصورة جهور العلماء على جوازها لنتفاء شبهة القمار .
م / وبغير النرد والشطرنج فتحرم مطلقاi وهو النوع الثالث .

-----------------------
هذا النوع الثالث من السابقات : وهو ما ل يوز مطلقا� ل بعوض ول بغي عوض .

من أمثلتها :
النرد .

فإذا كان اللعب با على مال للغالبـ فهي حرام بالتفاق ، وإذا كان بغي مال فحرامـ عند جاهي العلماء .
 قال ( من لعب بالنردشي فكأنا غمس يده ف لم خنزير ودمه ) رواه مسلم .لديث بريدة . أن النب 

 : هذا الديث حجة للشافعيـ والمهور ف تري اللعب بالنرد .قال النووي
 ( من لعب بالنرد فقد عصى ال ورسوله ) رواه أبوداود .ولديث أب موسى . قال : قال 

قال بعض العلمــاء : أخــب أن مــن لعــب بـا عـاص ل ، وذلــك يقتضــي النهـي عــن اللعــب ، وهـذا عـام ف اللعــب
با على أي وجه كان من قمار أو غيه .

واللعب بها يجر إلى مفاسد :
 القامرة با .منها :
: أن لعبها ولو بغي مال يفضي إل إvلف النفوس لا والداومة عليها .ومنها 
 : أن النفوس مبولة على حب الغلبة والرفعة ، وكثرة الغالبة تؤدي إل التحاسد والتباغض والتظال .ومنها
 : قالت طائفة من العلماء بأن أصل وضعه كان مبنيا� على نفي القدر وإحياء سنة الوس .ومنها

 : قيل : الشطرنج مبن على مذهب القدر ، والنرد مبن على مذهب الب ، فإن صــاحب النــرديقول ابن تيمية
يرمي ويسب بعد ذلك ، وأما صاحب الشطـرنج فإنه يقدر ويفكر ويسب حساب النقلت قبل النقل .

: الشطرنج
إذا كان على مال فمحرم بالجاع ، وأما بغي مال فجماهيـ العلماء على تريها .

وقد جاءت أحاديث ف تريها ل يصح منها شيء .
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لكن صح عن علي أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال : ما هذه التماثيل الت أنتم لا عاكفون .
وعن مالك قال ( بلغنا عن ابن عباس أنه ول مال يتيم فأحرقها ) .

 : ولــو كــان اللعــب بــا حلل� لــا جــاز لــه أن يرقهــا لكونــا مــال اليــتيم ، ولكــن لــا كــان اللعــب بــاقال الـذهبي
حراما� أحرقها ، فتكون من جنس المر إذا وجد ف مال اليتيم وجبت إراقته .

وقياسا� على النرد .

باب الغصب
م / وهو الستيلء على مال الغير بغير حق .

-----------------------
هو الستيلء على حق الغي قهرا� بغي حق .ذكر الصنف رحه ال تعريف الغصبـ : وهو عند الفقهاء : 

 أي : إن الغصب تصرف فعلي ، يقوم على الستيلء الذي ينبن على القهر والغلبة .الستيلء : 
 iقهرا: . �خرج به لو استول عليه خلسة أو سرقة ، فإن هذا ل يعد غصبا� اصطلحا

: هو من يأخذ الال خفية ، والختلس : هو من يأخذ الشيء جهارا� بضرة صاحبه ف غفلة منه .فالسارق 
 خرج به الستيلء بق ، كاستيلء الاكم على مال الفلس ليوف  الغرماء .: بغير حق 

م / وهــو محــرم لحــديث ( مــن اقتطـــع شــبراi مــن الرض طــوقه ال بــه يــوم القيامــة مــن ســبع أرضــين ) متفــق
عليه .

-----------------------
أي : أن حكم الغصبـ حرام .

قال تعال ( يا أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .
. (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ف شهركم هذا ف بلدكم هذا) وقال 

.متفق عليه  ( من ظلم قيد شب من الرض طوقه من سبع أرضي ) وقال 
 العلماء على تري الغصـبـ ف الملة . ( قاله ابن قدامة ) .وأجع

م / وعليه رده} .
-----------------------

أي : أن الواجب ف الال الغصوبـ ، أنه يلزم الغاصب رده إن كان باقيا� وقtدvر على رده .
قال ابن قدامة : بغي خلف نعلمه .

 بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة .ويب رده
مثال الزيادة التصلة : غصب عناقا� صغية ث كبت وسنت ، فيجب عليه أن يردها بزيادتا .

مثال الزيادة النفصلة : غصب شاة حامل� فولدت عنده ، فيجب عليه أن يردها بزيادتا .
: وكذلك يلزمه نقيضه

فلو أن هذه البهيمة هزلت وقل لمها وجب عليه أرشها فيضمن النقص .
م /  ولو غرم أضعافه .
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-----------------------
أي : يب رده ولو غرم أضعاف ، فلو ل يتمكن من رده إل أن يسر الغاصب قيمته عشر مرات ، فإنه يب 

رده ولو غرم .
 ( ليس لعرق ظال حق ) رواه أحد .لقوله 

م / وعليه نقصه .
-----------------------

أي : وإن كان الغصوب حصل له نقص عنــد غاصـبه فعليــه أرش النقــص ، فـإذا غصــب أرضـا� وغـرس فيهـا فعليــه
أرش نقصها إن نقصها الغرس .

ومثل ذلك : ثوب ترق ، وبناء تدم ، وإناء تكسÔر .
ة شـابة وبقيـت عنـده لـدة شـهرين وأتاهـا مـا يوحشـها فـابيض شـعرها ، كـانت بـالول ومثل ذلــك : لـو غصــب أمtـ

 ريــال� ، فــإنه يلزمــه ضــمان المســـي ، لنــا نقصــت تــت اســتيلء50 ر ، والن تســاوي : 100تســاوي : 
. �الغاصب ، فوجب عليه الضمان ، ولو ماتت عليه الضمان أيضا

لنه نقsص حصل ف يد الغاصب فوجب ضمانه .
ما نقص بسعر هل يضمن ؟

 ر ، وبقيـــت عنـــده ول يلحقهـــا نقـــص ف ذاتـــا ول عيـــب ، ولكـــن القيمـــة200مثـــال : غصـــب شـــاة تســـاوي 
 ، فردها الغاصب على صاحبها ، فهل يضمن الائة ؟100نقصت فصارت تساوي : 

قيل : ل يضمن .
لنه رد العي بذاتا ل تتغي .

وقيل : يضمن ، واختاره ابن تيمية .
وهذا القول هو الصحيح .

م / وأجرت}ه مدة بقائه بيده .
-----------------------

أي : وإن غصب شيئا� له أجرة ، كالعقار ، والدواب ونوها فعليه أجرة مثله ، سواء استوف النافع أو تركها
حت ذهبت .

لنا تلفت ف يده العادية ، فكان عليه عوضها .
فلو غصب أرضا� فعليه أجرتا منذ غصبها إل وقت تسليمها .

. iم / وضمانه إذا تلف مطلقا
-----------------------

أي : ويب ضمانه إذا تلف مطلقا� ، سواء تعدى أو فرط أو ل يتعدى ول يفرط ، لن يده يد ظال .
فإن كان مثليا� وجب ضمانه بثله ، وإن ل يكن له مثل ففي قيمته .
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الثلي : ما له نظي أو مقارب من معدود أو مكيل أو موزون أو مصنوع أو غي ذلك ( وهذا قول ابن تيمية
. (

 )  w أtنtس بدليل حديث vبwالن wنtأ ±مvادtخ tعtم tيvنvمsؤuمsال vاتtهwمuى أtد sحvإ sتtلtسsرtأtف ، vهvائtسvن vضsعtبـ tدsنvع tانtك 

tسtبtحtوا » . وuلuك » tالtقtو tامtعwا الطtيهvف tلtعtجtا ، وtهwمtضtف ، tةtعsصtقsـ الvتtرtسtكtا ، ف tهvدtيvب sتtبtرtضtف rامtعtا طtيهvة± فtعsصtقvب
tةtورuس sكtمsال tسtبtحtو tةtيح vحwالص tةtعsصtقsال tعtفtدtوا ، فuغtرtفـ wتtح tةtعsصtقsالtو tولuسwرواه البخاري . ) الر
ولن الضمان بالشبيه والقارب يمع المرين وحصول مقصودـ صاحبه .

مثال : فناجي القهوة يضمنها بفناجي قهوة مثلها .
فإذا ل يكن ضمانه بالثلي ضمنه بقيمته .

م / وزيادته لربه .
-----------------------

أي : وزيادة الغصوب لصاحبها وهو الغصوب منه كما سبق .
 غصب عناقا� صغية ث كبت وسنت ، فيجب عليه أن يردها بزيادتا .فلو
 غصب شاة حامل� فولدت عنده ، فيجب عليه أن يردها بزيادتا .فلو

م / وإن كانت أرضاi فغرس أو بنى فيها فلربه قلع}ه لحديث ( ليس لعرق ظالم حق ) رواه أبو داود .
-----------------------

أي : من غصب أرضا� فبن فيها أو غرس زرعا� ألزvم قلع البناء والغرس .
 ف أرض : إن رجلي اختصما إل رسول ال لديث عروة بن الزبي قال ( قال رجل من أصحاب النب 

 بالرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل أنغرtسt أحدها فيها نل� ، والرض لخر ، فقضى رسول ال 
رج نلtه منها ، وقال : ليس لعرق± ظال حق ) رواه أبو داود وحسنه الافظ ابن حجر . uي

قال أبو عبيد : فهذا الديث مفسر للعرق الظال ، وإنا صار ظالا� لنه غرس ف الرض وهو يعلم أنا ملك
لغيه ، فصار بذا الفعل ظالا� غاصبا� ، فكان حكمه أن يقلع ما غرس .

مالكها بي أخذ الزرع ويدفع نفقته للغاصب ، وبي تركه إل الصاد tيـ�رuأما إذا زرع فيها الغاصب : خ
بأجرة مثله ، لن الغاصب شغلها باله ، فملtكـ صاحبها أخذ الجرة .

والقول بالتفريق بي الغرس فيقلع ، والزرع فيبقى هو الظهر من قول أهل العلم ، لن الغرس مدته تطول ول
يعلم مت ينقلع من الرض ، بلف الزرع . 

م / ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب .
-----------------------

أي : لو اشتى شخص بيتا� وهو يعلم أنه مغصوبـ ، فهو شريك للغاصب ، لنه يعتب شاركه ف الغصب ،
لن هذه العي ليس ملكا� له وإنا هي مغصوبة .

باب العارية
م / العارية : إباحة المنافع .
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-----------------------
دفع عي لن ينتفع با مانا� ويردها .  عند الفقهاء :هي تعريف العارية ، – رحه ال –ذكر الصنف 

 ) يرج البيع ، لنه تليك .لمن ينتفع بهاقوله ( 
) يرج به الجارة ، لنا تليك النفعة بال .مجاناi قوله ( 
) فيــه إشــارة إل أن العاريــة إنــا تكــون حــال حيــاة العي ، فيخــرج بــذلك الوصــية بالنفعــة ، لنــاويردهــا قــوله ( 

تليك بعد الوفاة .
من أمثلة العارية : أن يعيه كتابا� ليقرأ فيه ، أو شيئا� من متاع البيت ليستخدمه ، أو سيارة يركبها .

. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والجاع
، فقد ذكر جهـور الفســرين أن الــراد بـ ( الــاعون )قال تعال ( وينعون الاعـون ) أي التاع يتعاطاه الناس بينهم 

مــا يســتعيه اليان بعضــهم مــن بعــض مــن الوان أو المتعــة ، قــال ابــن مســـعود ( كنــا نعــد الــاعون علــى عهــد
 عارية الدلو والقدر ) رواه أبو داود .رسول ال 

.داود  رواه أبووقال تعال ( العارية مؤداة ) 
 فرسا� من أب طلحة .... ) متفق عليه .وعن أنس قال ( كان فزع بالدينة ، فاستعار النب 

.داود  رواه أبو من صفوان بن أمية أدراعا� ) ( واستعار النب 
وأجع السلمون على جواز العارية .
( أما بالنسبة للمعي فهي مباحـة ) .

. توز إعارة كل عي ينتفع با منفعة مباحة
( كالدار ، والعبيد ، والواري ، والثياب ، واللي للبس ) .

) فل يوز إعارة ما ل نفع فيه .ينتفع ( 
) فل يوز إعارة الرم مثل آلت اللهـو .مباح ( 

 حكم العارية بالنسبة للمعي .– رحه ال –ث ذكر الصنف 
 ( كل معروف صدقة ) .م / وهي مستحبة لدخولها في الحسان والمعروف ، قال 

-----------------------
 حكم العارية :– رحه ال –ذكر الصنف 
سنة وقربة .بالنسبة للمعي 

لقوله تعال ( وتعاونوا على الب والتقوى ) .
وقال تعال ( وأحسنوا إن ال يب السني ) .

ولن فيها عونا� للمسلم ، وقضاء حاجته ، وال ف عون العبد ما دام العبد ف عون أخيه .
عي فهي مباحـة ) .ست( أما بالنسبة للم

م / وإن شرط ضمانها ضمنها ، أو تعدى أو فرط ضمنها وإل فل .
-----------------------
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 مسألة ضمان العارية ، فذكر أن العارية تضمن ف حالتي :– رحه ال –ذكر الصنف 
 : إن شرط العي ضمان العارية فإنا تضمن .الحالة الولى

لقول ال تعال ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) .
ولقوله تعال ( وأوفوا بالعهد ) .

 ( السلمون على شروطهم ) .ولقوله 
 لصفوان لا استعار منه دروعا� يوم حني فقال : أغصب يا ممد ؟ قال : ( بل عارية مضمونة ) رواهولقوله 

أبو داود .د
 ) العن : أي أستعيها منك متصفة بأنا مضمونة ل عارية مطلقة عن الضمان ،بل عارية مضمونةومعن ( 

فهو دليل على ضمانا عند الشرط ، لن الستعي تعهد بذلك .
وهذا القول هو اختيار شيخ السلم ابن تيمية .

 : إذا فرط أو تعدى .الحالة الثانية
كأن أعطيه كتابا� ليقرأ فيه ، فوضعه ف حوش البيت فسرق فإنه يضمن ، لنه فرط فلم يفظه ف حرزه .

. �لكن لو وضعه ف مكان مرز فجاء سارق فسرقه فإنه ل يضمن ، لنه ليس متعديا� ول مفرطا
والدليل على أنه يضمن إذا تعدى أو فرط :

لنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه ، فصار غي أمي ، فيجب عليه الضمان .
 أن العارية ل تضمن إل بالشرط أو التعدي والتفريط هو القول الراجح ، وهو– رحه ال –وما ذكره الصنف 

اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال ، واختاره الصنعان .
 أن العارية مضمونة مطلقا� سواء فرط وتعدى أو ل يفرط ول يتعدى– وهو الذهب –وذهب بعض العلماء 

 ( على اليد ما أخذت حت تؤديه ) رواه أبو داود واستدلوا بديث سرة بن جندب قال : قال رسول ال 
. مؤنة رد العارية على المستعير

لقوله تعال ( إن ال يأمركم أن تؤدوا المانات إل أهلها ) .
داود . رواه أبو ( أد المانة إل من ائتمنك ) وقال 

أن هذا الستعي قبض العي لصلحته الاصة .
لن العي مسـنـ .

ؤنة الرد فيه سد باب العاريــة .وأننا لو ألزمنا العي ب
لن الستعي يلك النتفاع .:  ل يوز للمستعيـ أن يعي العاريـة
 لن الستعي ل يلكـ النفع وإنا أذن له بالنتفاع . :ول يؤجرهـا

باب الوديعة
 : من ودع الشيء إذا تركه ، سيت بذلك لنا متوكة عند الودع .لغة تعريفها :

iوشرعاtاسم للمال الود : tع عند من يفظه بل عوض .د
وعلى هذا فالشرط ف الوديعة أن تكون على سبيل التبع ، فخرج بذلك الجي على حفظ الال .
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وهي ثابتة بالكتاب والسنة والجاع .
قال تعال ( إن ال يأمركـم أن تؤدوا المانات إل أهلها ) .

 .داود رواه أبو ( أد المانة إل من ائتمنك ول تن من خانك ) وعن أب هريرة . قال : قال رسول ال 
وأجع علماء كل عصر على جواز اليداع والستيداع .
م / من أودع وديعة : فعليه حفظها في حرز مثلها .

-----------------------
 ما الواجب على من أودع عنده وديعة ، وأنه يب عليه :– رحه ال –ذكر الصنف 

: iحفظها أول : iف حرز مثلها .، ثانيا 
قال تعال ( إن ال يأمركم أن تؤدوا المانات إل أهلها ) ول يكن أداؤها إل بفظها .ل

 فالغنم مثل� تفظ ف الحواش ، الذهب ف الصناديق . ) الكان الذي تفظ فيه عادة .حرز مثلها( 
 ع الوديعــة لجنــب فتلفــت فــإنه يضــمنtع ، فــإنه أمــره أن يفظهــا بنفســه ول: إذا دفــع الــودvلنــه خــالف الــود

يرض لا غيه .
 ع قبوللكن هلtالوديعة ؟يسن للمود 

 إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها .الواب : أنه يستحب أن يقبلها
 . �لن ف ذلك ثوابا� جزيل

 .رواه مسلم ( .. وال ف عون العبد ما كان العبد ف عون أخيـه ) قال رسول ال 
وقال تعال ( وأحسنوا إن ال يب السني ) .

ولن ذلك من باب إعانة السلم .
م / ول ينتفع بها بغير إذن ربها .

-----------------------
أي : أنه يب على الودtع أن يفظ الوديعة ف حرز مثلها ، ول يوز أن يستعملها بغي إذن صاحبها .

لنا أمانة .
وعلـــى هـــذا : فـــإن تلفـــت عنـــده بغي تعـــد ول تفريـــط فل ضـــمان عليـــه لنـــه أمي ، والمي ل يضـــمن إل بتعـــد

وتفريط .
وأما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن .

أمثلة للتعدي والتفريط :
أن يفظها بدون حرزها ، كأن يفظ الدراهم ف السيارة بدل� من الصندوق ، فإنه يضــمن ، لنــه فــرط حيــث ل

يفظها ف حرز مثلها .
أن يستعملها بغي إذن صاحبها ، كأن يستعمل السيارة أو الدابة أو يقرأ الكتاب ، فإنه يضــمن ، لن فعلــه هــذا

تعدø يستوجب الضمان .
أن يتصرف ف الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن أو إقراض ونو ذلك ، فإنه يضـمن إذا كان بغي إذن الودvع .
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باب الشفعة
م / وهي استحقاق النسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه .

-----------------------
 تعريف الشفعة فقال : وهي استحقاق النسان انتزاع حصة شريكه من يد من– رحه ال –ذكر الصنف 

انتقلتـ إليه ببيع ونوه .
وهي ثابتة بالسنة والجاع .

 بالشفعة ف كل ما ل يقسم ، فإذا وقعــت الــدود وصــرفت الطــرق فل شفعـــة )عن جابر . قال ( قضى النب 
متفق عليه .

وأجع العلماء على جواز الشفعةـ ف الملة ، كما حكاه ابن النذر وغيه .
مثــال الشـــفعة : زيــد وعمــرو شــريكان ف أرض ، فبــاع عمــرو نصــيبه علـــى خالــد ، فنقـــول لزيــد أن ينــتزع نصــيب

عمرو من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد .
وهذا بالجـاع .،  ) أي : أن الشفعةـ تثبت بالبيع ( ببيعوقوله 

. واختلف العلماء هل تثبت بالهبة
ل تثبت بالبـة لنا انتقلت بغي عوض مال .: فقيل 

وهـذا مذهب جهـور العلماء .
: تثبت بذلك .وقيل 

، وهذا أرجح .لن الضرر حاصل بالشريك الديد 
 في كل ما لم يقسم ، فإذام / وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر قال ( قضى النبي 

وقعت الحدود وصرفت الطرق فل شفعة ) متفق عليه .
-----------------------

واختلف العلماء في الشفعة أن الشفعة خاصة بالعقارات ، وهذا ل خلف فيه ، – رحه ال –ذكر الصنف 
للجار على أقوال :

 ل تثبت الشفعة للجار .القول الول :
وهذا قول جهور العلماء .

 ف كل ما ل يقسم ، فإذا وقعت الدود .... ) .لديث جابر السابق ( قضى النب 
وجه الستدلل : أن الديث دل على إثبات الشفعة ف غي القسوم ، ونفيها بعد القسمة لوقوع الدود

وتصريف الطرق ، والدود بي الارين واقعة ، والطرق مصروفة ، فتكون الشفعة منتفية .
قالوا : ولن الشفعة تثبت للشريك نظرا� لوجود الضرر اللحق بالشركة ، أما إذا قسمتـ الرض فل شفعة

لنتفاء الضرر .
 : تثبت الشفعةـ للجار مطلقا� .القول الثاني
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وهذا قول أب حنيفة .
 ( الار أحق بصقبه ) رواه البخاري . الصقب بفتح الصاد والقاف هو القربلديث أب رافع قال : قال 

واللصقة .
 : أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافقـ مشتكة من طريق واحد ، أو حوش ، أوالقول الثالث

مسيل ، أو بئر مشتكة ، ول تثبت إذا ل يكن شيء من ذلك .
وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية وابن القيم .

 ( الــار أحــق بشــفعة جـاره ينتظــر بـا وإن كــان غائبـا� إذا كــان طريقهمـالــديث جـابر . قــال : قــال رســول ال 
 ( �داود . رواه أبوواحدا

قالوا : ولن الشتاك ف الرافق كالشتاك ف اللك بسبب كثرة الخالطة ، ووجود الضرر بي الشركاء ، وقد
يؤدي ذلك إل حصول النزاع فيما بينهم ، والشفعةـ شرعت لزالة الضرر .

وهذا القول هو الراجح .
 ف قوله ف حديث جابر ( قضى النبف كل ما ل يقسم ... ) استدل به بعض العلماء على أن الشفعة 

ل تثبت ف النقولت ، كالسيارات ، والكتب ، واليوانات ونوها .
 قصر الشفعةـ على ما هو عقار وليس بنقول ، بقرينة وقوع الدود وتصريفوجه الدللة : قالوا : إن النب 

الطرق ، وهذا ما يتص بالعقار .
وقالوا : ولن الضرر ف النقول ضرر يسي ، ث هو عارض ل يتأبد .

 : أن الشفعة تثبت ف النقول ول تتص بالعقار .القول الثاني
وهذا قول الظاهرية واختيار شيخ السلم ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز .

 بالشفعةـ ف كل شيء ) فإنه يتناول العقار والنقول .لعموم ( قضى النب 
ولن حق الشفعةـ ل يثبت إل لدفع الضرر ، والضرر كما يوجد ويتوقع ف العقار ، كذلك يوجد ويتوقع ف

وهذا القول هو الراجح .النقول ، بل قد يكون ف النقول أشد . 
م / ول يحل التحيل لسقاطها ، فإن تحيل لم تسقط لحديث ( إنما العمال بالنيات ) .

-----------------------
أن يتحيل لسقاط الشفعةـ . [ سبق تعريف اليلة ] .يرم أي : 

والتحيل لسقاط حق حرام .
رواه ابــن ( ل ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتســتحلوا مــارم ال بــأدن اليــل )  أب هريرة . قال : قال رسول ال عن
بطة .

وقد مسخ ال قرية تايلوا فجعلهم قردة .
أن يظهر الشريك والشتي أن البيع بثمن كبي . من صور التحيل :

مثال : أن يبيعه بعشرة آلف ، ويقول أنن بعتها بمسي ألـف ، فـإن الشــريك الن لـن يطـالب بالشــفعة ، لنـه
إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد .

وال تعالى أعلم 

99


